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ธนาคารโลกกับมรสุมการเมืองอเมริกัน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
รัฐสภาอเมริกัน ซึ่งพรรครีปบลิกันกุมเสียงขางมากทั้งในสภาผูแ ทนราษฎรและ
วุฒิสภากํ าลังพิจารณาตัดทอนเงินชวยเหลือที่ใหแกธนาคารโลก การตัดทอนดังกลาวนี้เปน
สวนหนึ่งของการกดดันใหรัฐบาลคลินตันรับนโยบายตางประเทศ เพื่อลดบทบาทการเปน `ตํารวจ
โลก'
ในการพิ จารณารอบแรก สภาผูแทนราษฎรเสนอตัดงบประมาณดานการ
ตางประเทศประมาณ 3,000 ลานดอลลาร และงบความชวยเหลือตางประเทศเปนเปาหมายใหญ
ในการนี้ พรรครีปบลิกันตองการใหรัฐบาลคลินตันรัดเข็มขัด เพื่อลดสวนขาดดุลทางการคลัง
โดยกําหนดเปาหมายใหชัดเจนวา งบประมาณจะเขาสูภาวะสมดุลในป 2545 รัฐบาลคลินตัน
บายเบี่ยงที่จะรับขอเสนอนี้ พรอมทั้งตอบโตวา พรรครีปบลิกันกําลังดึงสหรัฐอเมริกาไปสู `ลัทธิ
การโดดเดี่ยวตนเอง' (Isolationism)
แนวรบดานนโยบายงบประมาณสงผลตอการกําหนดบทบาทของสหรัฐอเมริกา
ในสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในการสถาปนาศานติสุขในโลก การตัดทอนงบความ
ชวยเหลือตางประเทศมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของธนาคารโลกดวย เพราะธนาคารโลกกําลัง
เปนเปาหมายการโจมตีจากสมาชิกรับสภาอเมริกันในสังกัดพรรครีปบลิกัน และอยูในขายที่จะถูก
ตัดงบความชวยเหลือจํานวนมาก
ธนาคารโลกมี อ งค ก รในสั ง กั ด หลายองค ก ร องคกรสํ าคัญ องคก รหนึ่ง ก็ คือ
สมาคมการพัฒนานานาชาติ (International Development Association) เรียกยอๆวา IDA
ซึ่งจะไดรับผลกระทบกระเทือนอยางมากจากยุทธการตัดงบความชวยเหลือตางประเทศของพรรค
รีปบลิกันครั้งนี้
แมวา IDA จะเปนหนวยงานในสังกัดธนาคารโลก แต IDA ตองถือวาเปน
ผลผลิตอเมริกันโดยแท เพราะผูที่เสนอใหจัดตั้งองคกรนี้ คือ วุฒิสมาชิกมอนโรนีย (E.M.S.
Monroney) นายมอนโรนียมีความเห็นวา เงินกูธนาคารโลกไมเปนประโยชนแกประเทศที่ยากจน
มากๆ ซึ่งมีความสามารถในการชําระหนี้ตํ่า จึงเสนอใหจัดตั้งองคกรระหวางประเทศเพื่อทําหนาที่
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จัดสรรเงินกูแกกลุมประเทศที่ยากจนมากๆ โดยเฉพาะ IDA กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2503
จากแรงผลักดันดังกลาวนี้
ดวยเหตุที่ IDA เปนหนวยงานในสังกัดธนาคารโลก ประธานธนาคารโลกจึงเปน
ประธาน IDA โดยตําแหนง ประเทศภาคีธนาคารโลกกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2503 ถือเปนสมาชิก
กอตั้ง IDA แตมีบางประเทศที่มิไดเขาเปนสมาชิก IDA
IDA ระดมทรัพยากรทางการเงินดวยการเก็บคาสมาชิก ทั้งนี้โดยจําแนกประเทศ
ภาคีออกเปน 2 กลุมคือ กลุมประเทศที่พัฒนาแลว กับกลุมประเทศดอยพัฒนาโดยที่อัตรา
คาสมาชิกไมเทากัน นอกจากคาสมาชิกสามัญแลว ยังมีการเก็บคาสมาชิกวิสามัญที่เรียกวา
Replenishment เปนครั้งคราวเมื่อทรัพยากรทางการเงินรอยหรออีกดวย สวนใหญเปนการระดม
จากประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยเหตุที่มีการเก็บคาสมาชิกแตกตางกัน สิทธิในการลงคะแนนเสียง (Voting
right) ของสมาชิกแตละประเทศจึงไมเทากัน ประเทศที่จายคาสมาชิกมากจะมีคะแนนเสียง
มากกวาประเทศที่จายนอย กลาวโดยทั่วไปแลว ประเทศที่พัฒนาแลวมีคะแนนเสียงมากกวา
ประเทศดอยพัฒนา คะแนนเสียงพื้นฐานของสมาชิกแตละประเทศเริ่มจาก 500 เทากัน สวนที่ตาง
กันก็คือ คะแนนเสียงสวนที่คํานวณจากคาสมาชิก กลาวคือ คาสมาชิกทุก 5,000 ดอลลารจะได
คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง
IDA สามารถนํ าค า สมาชิ ก จากประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ทั้ ง หมดไปปล อ ยกู  ไ ด
รวมกับอีก 10% ของคาสมาชิกจากประเทศดอยพัฒนา คาสมาชิกสวนที่เหลือ หากจะนําไปใช
ตองขดความเห็นชอบจากภาคีสมาชิก
IDA มีจุดมุงหมายที่จะชวยเหลือกลุมประเทศที่ยากจนมากๆ เงินกู IDA จึงมี
ลักษณะผอนปรนสูงยิ่ง แตเดิมเงินกู IDA มีระยะเวลาการกู 50 ป ระยะปลอดหนี้ (grace period)
10 ป หมายความวา ในระยะเวลา 10 ปแรก ประเทศลูกหนี้ไมตองชําระหนี้ แตตองจายคา
บริหารหนี้ (service charge) ในอัตรา 0.75% ตอป ในชวง 10 ปที่สอง (ปที่ 11-20) เสียดอกเบี้ย
ในอัตรา 1% ตอป และในชวง 30 ปสุดทาย (ปที่ 21-50) 3% ตอป ในปจจุบัน ระยะเวลาเงินกู
ลดลงเหลือ 30 ป โดยมีระยะปลอดหนี้ 10 ป การจายคาบริหารเงินกู (service charge) ในชวง
ระยะการปลอดหนี้ขึ้นอยูกับนโยบายของ IDA แตละป
นับตั้งแตกอตั้งในป 2503 เปนตนมา IDA ไดรับเงินชวยเหลือจากประเทศ
มหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม G-7 เปนสําคัญ ประมาณหนึ่งในสามมาจากสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุนและเยอรมนี เงินกูสวนใหญจัดสรรสูอาเซียใตและอัฟริกา ในชั้นตนอินเดีย บังคลาเทศ
และปากีสถานเปนลูกหนี้รายใหญ นับตั้งแตป 2528 เปนตนมา IDA เริ่มใหความสําคัญแกอัฟริกา
โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาประเทศตางๆ ที่อยูใตทะเลทรายซาฮารามากขึ้น
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ในชั้ น ต น IDA จั ด สรรเงิ น ให กู  แ ก โ ครงการด า นการพัฒ นาการเกษตรและ
การพัฒนาชนบท การคมนาคม และการพลังงาน ในระยะหลัง IDA ใหความสําคัญแกโครงการ
ดานการพัฒนาการศึกษามากขึ้น
ในปงบประมาณ 2538/2539 IDA ตองการเงินชวยเหลือจากประเทศมหาอํานาจ
รวมทั้งสิ้น 6,000 ลานดอลลาร รัฐบาลคลินตันจัดสรรเงินชวยเหลือให IDA 1,400 ลานดอลลาร
แตคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติการในตางประเทศ (Subcommittee on Foreign
Operation) ในคณะกรรมาธิการงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎร (House Appropriation
Committee) เสนอใหตัดทอนเหลือเพียง 500 ลานดอลลาร
หากงบเงินชวยเหลือ IDA ถูกตัดทอนลงเชนนี้ IDA ก็ตองเผชิญปญหาการ
ขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินคอนขางรุนแรง เมื่อสหรัฐอเมริกาใหเงินชวยเหลือ IDA นอยลง
ประเทศมหาอํานาจอื่นๆยอมจะลดเงินชวยเหลือตามไปดวย แทนที่ IDA จะไดรับเงินชวยเหลือ
6,000 ดอลลารตามเปาหมาย อาจไดรับเพียง 3,000 ลานดอลลารเทานั้น การที่ IDA มิไดรับ
เงินชวยเหลือตามเปาหมายเชนนี้ ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่ IDA กําลังพิจารณายกหนี้ใหแกประเทศยากจนในอัฟริกาบางประเทศ
ซึ่งไมสามารถชําระหนี้คืนได
รั ฐ บาลคลิ น ตั น พยายามทั ด ทานการตั ด งบความช ว ยเหลื อ ต า งประเทศ
โดยยืนยันวา สหรัฐอเมริกาไมควรอยูอยางโดดเดี่ยวในโลก หากควรทําหนาที่เปนผูนําโลกดวย
ในประการสําคัญ เงินชวยเหลือที่ใหแก IDA นี้เกิดจากการผูกพันที่กอโดยรัฐบาลนายยอรจ บุช
ซึ่งเปนรัฐบาลพรรครีปบลิกัน รัฐบาลบุชใหพันธสัญญาแก IDA วาจะใหเงินชวยเหลือพิเศษ
ติดตอกัน 3 ป ระหวางปงบประมาณ 2536/2537 ถึง 2538/2539 แตแลวพรรครีปบลิกันกลับ
จะมาเปนผูฉีกพันธสัญญานี้เสีย ความเปนมาลาสุดปรากฏกวา สภาผูแทนราษฎรหั่นงบชวยเหลือ
IDA เหลือเพียง 575 ลานดอลลาร โดยที่วุฒิสภาอาจเสนอตัวเลข 775 ลานดอลลาร
กระแสการตัดงบความชวยเหลือตางประเทศสรางความปริวิตกแกธนาคารโลก
มากพอสมควร ธนาคารโลกเริ่มโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพตั้งแตกลางป 2538 วา เงินชวยเหลือ
ที่ใหแกธนาคารโลกใหผลประโยชนกลับคืนสูระบบเศรษฐกิจอเมริกัน เพราะชวยสรางโอกาสทาง
ธุรกิจแกบริษัทอเมริกัน ซึ่งมีผลตอการจางงานชาวอเมริกันดวย ธนาคารโลกเรียกรองรัฐสภา
อเมริกันมิใหตัดงบความชวยเหลือ แตการที่ธนาคารโลกถึงกับลงทุนโฆษณาขอเรียกรองเชนนี้กลับ
เปนดาบสองคม ชาวอเมริกันจํานวนไมนอยเห็นวา ธนาคารโลกกําลังใชเงินชวยเหลืออเมริกัน
โฆษณาเพื่อใหรัฐสภาอเมริกันอนุมัติเงินชวยเหลือตอไป
ในการประชุ ม สภาผู  ว  า การกองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศและธนาคารโลก
ประจําป 2538 เมื่อตนเดือนตุลาคมที่ผานมา นายเจมส ดี. โวลเฟนซอหน (James D.
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Wolfensohn) ประธานธนาคารโลกคนใหมกลาวปราศรัยตอที่ประชุมเรียกรองรัฐสภาอเมริกัน
มิใหตัดงบเงินชวยเหลือธนาคารโลก นอกเหนือจากการอางอิงผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่จะกลับ
คืนสูสังคมเศรษฐกิจอเมริกันแลว นายโวลเฟนซอหนยังกลาวอางอีกวา การตัดงบเงินชวยเหลือ
ดั ง กล า วนี้ จ ะเป น อุ ป สรรคต อ การขยายแนวทางการพั ฒ นาแบบทุ น นิ ย มและการพั ฒ นา
ประชาธิปไตยในประเทศโลกที่สามดวย
ธนาคารโลกเคยชิ น กั บ การตรวจสอบและบงการประเทศด อ ยพั ฒ นาที่ เ ป น
ลูกหนี้ธนาคารโลกเขาไปกํากับ และบางกรณีถึงกับสั่งการการดําเนินนโยบายในประเทศลูกหนี้
โดยที่ ตัวเองไมเคยตองเผชิญกับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ แมวาองคกรพัฒนาเอกชน
(NGOs) จะวิพากษวิจารณบทบาทและการดําเนินงานของธนาคารโลกเสมอมา แตขอวิพากษ
วิจารณเหลานั้นหามีประสิทธิผลใดๆไม เพราะธนาคารโลกมิไดรับผิดตอองคกรพัฒนาเอกชน
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว ในชวงเวลากวา 50 ปที่ผานมา ธนาคารโลกหาไดมีความรับผิด
(accountability) ตอผูใดไม เพราะประเทศมหาอํานาจผูใหเงินชวยเหลือธนาคารโลกรายสําคัญ
ไม ส นใจตรวจสอบการทํ างานของธนาคารโลก บั ด นี้ รั ฐ สภาอเมริ กั น ลุ ก ขึ้ น มาตรวจสอบ
ธนาคารโลก ซึ่งเปนปรากฏการณที่ไมเคยมีมากอน ยังความหวั่นไหวแกธนาคารโลกไมนอย
ดวยเหตุที่รัฐสภาอเมริกันสนใจตรวจสอบการทํางานของธนาคารโลกนี้เอง ขอมูล
ความไรประสิทธิภาพและการใชจายอยางฟุมเฟอย รวมตลอดจนการฉอราษฎรบังหลวงภายใน
ธนาคารโลกถูกเปดเผยตอสาธารณชนมากขึ้น วาจําเพาะ IDA ผลการตรวจสอบพบวา IDA
มิไดจัดสรรเงินกูใหแกกลุมประเทศที่ยากจนที่สุดสมดังเจตนารมณ IDA เพิ่งสนใจจัดสรรเงินกู
แกประเทศยากจนในอัฟริกาหลังป 2528 นี้เอง สมาชิกรัฐสภาอเมริกันบางคนไมพอใจที่ IDA
ยังคงจัดสรรเงินกูใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งๆที่ประเทศนี้ไมมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน
เนื่องจากมีเงินทุนเอกชนหลั่งไหลเขาไปลงทุนจํานวนมาก ในขณะที่ประเทศอัฟริกาหลายตอหลาย
ประเทศไมมีแรงดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศ มิหนําซํ้ายังมิไดรับการเหลียวแลจากธนาคารโลก
อีกดวย
การเมืองวาดวยการงบประมาณในสหรัฐอเมริกากํ าลังสงผลสะเทือนตอการ
ดําเนินงานของธนาคารโลก และธนาคารโลกตองปรับตัวเพื่อรับผลสะเทือนดังกลาวนี้ อยางนอย
ที่สุด ธนาคารโลกตองรับผิดตอประเทศมหาอํานาจผูใหเงินชวยเหลือมากขึ้น

