
18 ฅนสหกรณ์

มุมมองจากคนแดนไกล...............................................................................

The CIRIEC International จัด

ตัง้ขึน้ในปี 2490 โดยมสี�านักงานใหญ่อยู่

ทีม่หาวทิยาลยั Liege ประเทศเบลเยีย่ม

และมส่ีวนงานอยูใ่น 15 ประเทศ ประกอบ

ด้วย เยอรมนี อาร์เจนตินา ออสเตรีย 

เบลเยี่ยม บราซิล โคลัมเบีย คานาดา 

สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น โปรตุเกส 

สวีเดน ตุรกีและเวเนซูเอลล่า CIRIEC  

มีวัตถุประสงค์ส�าคัญในการจัดสัมมนา

และการประชุมคองเกรสในทุกๆ 2 ปี 

อกีทัง้มกีารจดัพมิพ์เอกสารเผยแพร่เก่ียว

กับ Social economy และ Public 

economy, ในนามของ Anngles De 

of Economic Public, Social ET 

CIRIEC ซึ่งเน้นที่งานวิจัยทั่วโลก ภายใต้

การพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทางวชิาการ

และหน่วยงานภาครัฐ-สังคม-สหกรณ์

IAIES – The Argentina Research 

Institute of Social Economy เป็น

สถาบันจัดตั้งขึ้นในปี 2509 ได้ด�าเนิน

กจิกรรมในการส่งเสรมิ Social Economy 

ในหลายรูปแบบ อาทิ การวิจัยและให้

บริการวิชาการ การจัดประชุมสัมมนา 

ฯลฯ โดยมบีทบาทส�าคัญในด้าน Social 

Economy ท้ังในอาร์เจนตนิาและประเทศ

ต่าง ๆ ในทวีปอเมริกา

ท่ีผ่านมา CIRIEC และภาคปีระเทศ

ต่าง ๆ  ได้จัดให้มกีารประชมุคองเกรสและ

จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

เขาท�าอะไรกัน
ในการประชุมคองเกรส CIRIEC

ครั้งที่ 30 ที่บัวโนสไอเรส

การประชุมคองเกรส CIRIEC ครั้งที่ 30 ที่บัวโนสไอเรส
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ฅนสหกรณ์ 19

การประชมุวชิาการระหว่างประเทศในทุกๆ 

2 ปี เพือ่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ใน

ด้านนวตักรรมและองค์ความรูซ้ึง่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการวางจุดยืนของสหกรณ์ 

องค์การธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

การจัดประชุมคองเกรสในคร้ัง

นี้เป็นไปตามภายใต้หัวเรื่อง “Social  

Public and Co-operative Economy 

: Innovative Answers to global 

Issues” 

ประเด็นการประชุมที่น่าสนใจ
 การเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้

บรกิารน�า้และสาธารณปูโภคจากเอกชน

ไปสู่ระบบการดูแลของเทศบาล/ท้องถิน่

ในที่ประชุมได้หยิบยกประเด็น

ปัญหาการจัดการน�้าและการก�าจัดของ

เสียโดยภาคเอกชนที่ก่อให้เกิดผลกระ

ทบต่อความสามารถในการจ่ายของครัว

เรอืนทีย่ากจน อกีทัง้ข้อจ�ากัดจากระบบ

การบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส จึงท�าให้

หลายเทศบาล/ท้องถิ่น/เมืองในหลาย

ประเทศและภูมิภาค เลิกใช้ระบบของ

เอกชนและหันมาใช้การจัดการในรูป

แบบของท้องถิ่น/เทศบาลจัดการตัว

เองเองแทน โดยท่ีประชุมได้หยิบยก

ตัวอย่างกรณีของ Buenos Aires และ 

Santa Fe ในอาร์เจนตินา โดยปัจจุบัน

มีการใช้ระบบนี้กันในการจัดการระบบ

น�้าและกระแสไฟฟ้ามากกว่า 86 เมือง 

ทั่วโลก โดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชี้ให้

เห็นว่า ระบบดังกล่าวดีกว่าการจัดการ

โดยเอกชนหรอืระบบทีใ่ช้พนัธมติรธรุกจิ

ระหว่างรฐั-เอกชน ซึง่เป็นการยากต่อการ

ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามสัญญา

 ธรุกจิฐานสงัคมและการพฒันา

กลไกด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุมได้กล่าวถึงธุรกิจฐาน

สงัคม (Social Enterprise) ซึง่มนียิามที่

หลากหลาย กรณขีององักฤษมมีมุมองใน

รปูของ “ตวัแบบของการประกอบธรุกจิ 

ซึ่งจัดอยู่ในรูปของ Social Enterprise 

ส่วนสเปนมมีมุมองในรูปแบบของสหกรณ์

ทีเ่ปิดกว้างไปด�าเนนิงานด้านสงัคม และ

ส�าหรับออสเตรีย มรูีปแบบทีแ่ตกต่างไป 

โดยเน้นตัวชี้วัดเชิงนโยบายของ Social 

Enterprise และ Social Economy 

การให้บริการน�า้และสาธารณูปโภค

การให้บริการน�า้และสาธารณูปโภค
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คุณลักษณะที่ส�าคัญของ Social 

Enterprise ประกอบด้วย การพึ่งพา

ตนเองและความเป็นอสิระในการด�าเนิน

งาน อ�านาจการตดัสนิใจไม่ขึน้อยูก่บัการ

ถือหุ้น/สินทรัพย์ ความเป็นเจ้าของควร

เป็นไปในทศิทางของการมส่ีวนร่วมของ

ชุมชน  เงื่อนไขในด้านสังคม และการ

จ�ากัดการจ่ายคืนก�าไร

การริเริ่ม Social Economy ใน

ประเทศสเปน ในช่วงทศวรรษที่ผ่าน

มา นับตั้งแต่ปี 2533 มีการจัดตั้ง The 

National Institute for the Promotion 

of the Social Economy (INFES) 

โดยหลังจากนั้น กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม  และหน่วยงานภาครัฐ

หลายแห่งได้ส่งเสรมิในการรเิริม่ Social 

Economy มากขึน้ จนในปี 2554 ได้มกีาร

ประกาศใช้กฎหมาย Social Economy 

โดยชี้ให้ตระหนักว่า สหกรณ์ไม่เหมาะ

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และจากนั้น

เป็นต้นมา The Spanish Business 

Confederation of Social Economy 

มบีทบาทส�าคญัในการปรบัปรงุกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน SE

ในส่วนของประเทศอังกฤษ ใน

ช่วงเวลาปี 2544  กรมธุรกิจ นวัตกรรม

และทักษะ (BIS) ได้จัดต้ังหน่วย SEU 

เพือ่เชือ่มประสานระหว่างภาคธรุกจิเพือ่

สังคมและหน่วยงานรัฐ และในปี 2549 

ได้เปลี่ยนมาเป็น Office of the third 

sector และปี 2553 เปลีย่นเป็น Office 

of civil society  ในอิตาลี และสเปน 

รณรงค์ให้มีการรายงานผลกระทบของ 

Social Enterprise ที่มีต่อชุมชน

โดยสรปุ แต่ละประเทศมีประกาศ

ใช้กฎหมายเกี่ยวกับ Social Economy 

และ Social Enterprise ของแต่ละ

ประเทศ และใช้แนวปฏิบัติท่ีดีในการ

สร้างแรงจูงใจ

 พันธมิตรธุรกิจระหว่างภาค

รฐั-เอกชน และธรุกจิฐานสงัคมในการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานะ 

ทุกประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญ
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หน้ากบัการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ี

เป็น Mega Project จึงมแีนวคดิในเร่ือง

บทบาทของภาครฐัและภาคเอกชนในการ

จัดการด้านการเงินเกี่ยวกับโครงสร้าง

พื้นฐาน ที่เรียกว่า Public-Private 

Partnerships (PPPs) และการจัดการ

ของรฐัในส่วนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้

ฐาน ซึง่จ�าเป็นต้องมกีฎระเบียบทีช่ดัเจน 

และการปรบัปรงุนโยบายทีบ่รูณาการใน

การสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยใน

ที่ประชุมได้หยิบยกตัวอย่างที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีของโครงการลงทุนด้านทาง

รถไฟความเรว็สงูในกลุม่ประเทศยโุรป ซึง่

มรีะบบการลงทนุร่วมกนัระหว่างบรษิทั

ข้ามชาตใินหลายประเทศ ซ่ึงชีใ้ห้เห็นตัว

แบบของ PPPs ที่ก่อให้เกิดความร่วม

มือและการเสริมพลังในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่อให้บริการแก่สาธารณชน

ในระดับภูมิภาคอย่างน่าสนใจ

 ผลกระทบทีม่ต่ีอสงัคมทีม่าจาก

นโยบายรัฐและนโยบายขององค์การ

ธุรกิจฐานสังคม

ที่ประชุมได้กล่าวถึง Social 

Economy ในบรบิทของการพฒันาของ

กลุม่/องค์กรประชาชน ซึง่ได้แผ่ขยายไป

ในทวีปต่าง ๆ  โดยใช้ให้เห็นความส�าคัญ

ของตัวแบบธุรกิจแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นใน

เรื่องการลดความเหลื่อมล�้า ซึ่งในกรณี

ของอาร์เจนตินา บราซิล และในกลุ่ม

ประเทศแถบยุโรป เช่น สเปน อาเซียน 

และอาฟรกิา มข้ีอมลูเชงิประจกัษ์ทีช่ีใ้ห้

เห็นว่า Social Economy มีอัตลักษณ์

ยึดโยงมาจากสหกรณ์ และเติบโตไปใน

การยกระดบัการสร้างความม่ังคัง่อย่างมี

ส่วนร่วม อกีทัง้มส่ีวนในการยกระดบัการ

พฒันาทีเ่น้นประชาชนเป็นศนูย์กลาง ใน

ขณะเดยีวกนั กเ็หน็บทบาทของ Social 

Economy ในฐานะของการร่วมผลกัดนั

นโยบายสาธารณะ เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์

ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่ง

แวดล้อม

บทสรุป:
การจดัเวทปีระชมุ

คองเกรสที่บัวโนสไอเรส 

ซึ่งภาคีผู้เข้าร่วมประชุม

ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และแนวคดิ

ทีจ่ะพฒันาตวัแบบธรุกจิ

ที่เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

โดยให้ความส�าคัญกับ

ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม 

ซึ่งยังคงยึดโยงอยู่กับอัต

ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกันหลังจากดูงาน

ลักษณ์ของสหกรณ์ที่ให้ความส�าคัญกับ

การเป็นองค์กรธุรกิจของประชาชน ที่

มีบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ง

แวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน

ประสบการณ์ของหลายประเทศ

ในหลายภมิูภาค ได้ชีใ้ห้เหน็อย่างเป็นรปู

ธรรม คอื จดุอ่อนและข้อบกพร่องของตัว

แบบธรุกจิเอกชน ยงัไม่ได้ให้ความส�าคัญ

กบัประชาชนรายย่อยทีม่ฐีานะอ่อนแอทาง

เศรษฐกิจ ดังนั้น การแก้ปัญหาดังกล่าว 

จงึเป็นโอกาสทีห่ลายฝ่ายได้ปรับปรุงจุด

เด่นและอตัลกัษณ์ของสหกรณ์มาประยกุต์

กบัการสร้างสรรค์นวตักรรมการบริหาร

จัดการเครือข่ายที่จะช่วยเสริมพลังใน

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การกินดีอยู่ดีของ

มวลมนุษยชาติ ดังรายละเอียดในการ

ประชุมที่กล่าวมาข้างต้น
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