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ธนาคารโลกกับมรสุมการเมืองอเมริกัน

                                                   รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           รัฐสภาอเมริกัน ซึ่งพรรครีปบลิกันกุมเสียงขางมากทั้งในสภาผูแทนราษฎรและ 
วุฒิสภากํ าลังพิจารณาตัดทอนเงินชวยเหลือที่ใหแกธนาคารโลก การตัดทอนดังกลาวนี้เปน 
สวนหนึ่งของการกดดันใหรัฐบาลคลินตันรับนโยบายตางประเทศ  เพื่อลดบทบาทการเปน `ตํ ารวจ
โลก'
           ในการพิจารณารอบแรก สภาผู แทนราษฎรเสนอตัดงบประมาณดานการ 
ตางประเทศประมาณ 3,000 ลานดอลลาร  และงบความชวยเหลือตางประเทศเปนเปาหมายใหญ
ในการนี้ พรรครีปบลิกันตองการใหรัฐบาลคลินตันรัดเข็มขัด เพื่อลดสวนขาดดุลทางการคลัง  
โดยกํ าหนดเปาหมายใหชัดเจนวา งบประมาณจะเขาสูภาวะสมดุลในป 2545 รัฐบาลคลินตัน 
บายเบี่ยงที่จะรับขอเสนอนี้ พรอมทั้งตอบโตวา  พรรครีปบลิกันกํ าลังดึงสหรัฐอเมริกาไปสู `ลัทธิ
การโดดเดี่ยวตนเอง' (Isolationism)
             แนวรบดานนโยบายงบประมาณสงผลตอการกํ าหนดบทบาทของสหรัฐอเมริกา 
ในสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทในการสถาปนาศานติสุขในโลก การตัดทอนงบความ 
ชวยเหลือตางประเทศมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของธนาคารโลกดวย เพราะธนาคารโลกกํ าลัง
เปนเปาหมายการโจมตีจากสมาชิกรับสภาอเมริกันในสังกัดพรรครีปบลิกัน และอยูในขายที่จะถูก
ตัดงบความชวยเหลือจํ านวนมาก
            ธนาคารโลกมีองคกรในสังกัดหลายองคกร องคกรสํ าคัญองคกรหนึ่งก็คือ  
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 ซึ่งมีความสามารถในการชํ าระหนี้ต่ํ า จึงเสนอใหจัดตั้งองคกรระหวางประเทศเพื่อทํ าหนาที่
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จัดสรรเงินกูแกกลุมประเทศที่ยากจนมากๆ  โดยเฉพาะ  IDA กอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2503 
จากแรงผลักดันดังกลาวนี้
            ดวยเหตุที่ IDA เปนหนวยงานในสังกัดธนาคารโลก ประธานธนาคารโลกจึงเปน
ประธาน IDA โดยตํ าแหนง ประเทศภาคีธนาคารโลกกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2503 ถือเปนสมาชิก
กอต้ัง IDA แตมีบางประเทศที่มิไดเขาเปนสมาชิก IDA
            IDA ระดมทรัพยากรทางการเงินดวยการเก็บคาสมาชิก ทั้งนี้โดยจํ าแนกประเทศ
ภาคีออกเปน 2 กลุมคือ กลุมประเทศที่พัฒนาแลว กับกลุมประเทศดอยพัฒนาโดยที่อัตรา 
คาสมาชิกไมเทากัน นอกจากคาสมาชิกสามัญแลว ยังมีการเก็บคาสมาชิกวิสามัญที่เรียกวา 
Replenishment เปนครั้งคราวเมื่อทรัพยากรทางการเงินรอยหรออีกดวย สวนใหญเปนการระดม
จากประเทศที่พัฒนาแลว
            ดวยเหตุที่มีการเก็บคาสมาชกิแตกตางกัน สิทธิในการลงคะแนนเสียง (Voting 
right) ของสมาชิกแตละประเทศจึงไมเทากัน ประเทศที่จายคาสมาชิกมากจะมีคะแนนเสียง 
มากกวาประเทศที่จายนอย กลาวโดยทั่วไปแลว ประเทศที่พัฒนาแลวมีคะแนนเสียงมากกวา
ประเทศดอยพัฒนา คะแนนเสียงพื้นฐานของสมาชิกแตละประเทศเริ่มจาก 500 เทากัน สวนที่ตาง
กันก็คือ คะแนนเสียงสวนที่คํ านวณจากคาสมาชิก กลาวคือ คาสมาชิกทุก 5,000 ดอลลารจะได
คะแนนเสียงเพิ่มข้ึนอีก 1 เสียง
            IDA สามารถนํ าคาสมาชิกจากประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหมดไปปลอยกู ได  
รวมกับอีก 10% ของคาสมาชิกจากประเทศดอยพัฒนา คาสมาชิกสวนที่เหลือ หากจะนํ าไปใช  
ตองขดความเห็นชอบจากภาคีสมาชิก
            IDA มีจุดมุงหมายที่จะชวยเหลือกลุมประเทศที่ยากจนมากๆ เงินกู IDA จึงมี
ลักษณะผอนปรนสูงยิ่ง แตเดิมเงินกู IDA มีระยะเวลาการกู 50 ป ระยะปลอดหนี้ (grace period) 
10 ป หมายความวา ในระยะเวลา 10 ปแรก ประเทศลูกหนี้ไมตองชํ าระหนี้ 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
ระยะการปลอดหนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของ IDA แตละป
            นับต้ังแตกอต้ังในป 2503 เปนตนมา IDA ไดรับเงินชวยเหลือจากประเทศ
มหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม G-7 เปนสํ าคัญ ประมาณหนึ่งในสามมาจากสหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุนและเยอรมนี เงินกูสวนใหญจัดสรรสูอาเซียใตและอัฟริกา ในชั้นตนอินเดีย บังคลาเทศ  
และปากีสถานเปนลูกหนี้รายใหญ นับต้ังแตป 2528 เปนตนมา IDA เร่ิมใหความสํ าคัญแกอัฟริกา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาประเทศตางๆ ที่อยูใตทะเลทรายซาฮารามากขึ้น
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            ในชั้นตน IDA จัดสรรเงินใหกู แกโครงการดานการพัฒนาการเกษตรและ 
การพัฒนาชนบท การคมนาคม และการพลังงาน ในระยะหลัง IDA ใหความสํ าคัญแกโครงการ
ดานการพัฒนาการศึกษามากขึ้น
           ในปงบประมาณ 2538/2539  IDA ตองการเงินชวยเหลือจากประเทศมหาอํ านาจ
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 
ประเทศมหาอํ านาจอื่นๆยอมจะลดเงินชวยเหลือตามไปดวย  แทนที่ IDA จะไดรับเงินชวยเหลือ 
6,000 ดอลลารตามเปาหมาย อาจไดรับเพียง 3,000 ลานดอลลารเทานั้น การที่ IDA มิไดรับ 
เงินชวยเหลือตามเปาหมายเชนนี้ ยอมมีผลกระทบตอการดํ าเนินงานอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่ IDA กํ าลังพิจารณายกหนี้ใหแกประเทศยากจนในอัฟริกาบางประเทศ 
ซึ่งไมสามารถชํ าระหนี้คืนได
         รั ฐบาลคลินตันพยายามทัดทานการตัดงบความช วยเหลือต างประเทศ   
โดยยืนยันวา สหรัฐอเมริกาไมควรอยูอยางโดดเดี่ยวในโลก หากควรทํ าหนาที่เปนผูนํ าโลกดวย  
ในประการสํ าคัญ 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 ธนาคารโลกเริ่มโฆษณาตามหนาหนังสือพิมพต้ังแตกลางป 2538 วา เงินชวยเหลือ
ที่ใหแกธนาคารโลกใหผลประโยชนกลับคืนสูระบบเศรษฐกิจอเมริกัน เพราะชวยสรางโอกาสทาง
ธุรกิจแกบริษัทอเมริกัน ซึ่งมีผลตอการจางงานชาวอเมริกันดวย ธนาคารโลกเรียกรองรัฐสภา
อเมริกันมิใหตัดงบความชวยเหลือ แตการที่ธนาคารโลกถึงกับลงทุนโฆษณาขอเรียกรองเชนนี้กลับ
เปนดาบสองคม ชาวอเมริกันจํ านวนไมนอยเห็นวา ธนาคารโลกกํ าลังใชเงินชวยเหลืออเมริกัน
โฆษณาเพื่อใหรัฐสภาอเมริกันอนุมัติเงินชวยเหลือตอไป
            ในการประชุมสภาผู ว าการกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก 
ประจํ าป 2538 เมื่อตนเดือนตุลาคมที่ผานมา นายเจมส ดี. โวลเฟนซอหน (James D. 
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Wolfensohn) ประธานธนาคารโลกคนใหมกลาวปราศรัยตอที่ประชุมเรียกรองรัฐสภาอเมริกัน 
มิใหตัดงบเงินชวยเหลือธนาคารโลก นอกเหนือจากการอางอิงผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่จะกลับ
คืนสูสังคมเศรษฐกิจอเมริกันแลว นายโวลเฟนซอหนยังกลาวอางอีกวา การตัดงบเงินชวยเหลือ 
ดังกล าวนี้จะเป นอุปสรรคตอการขยายแนวทางการพัฒนาแบบทุนนิยมและการพัฒนา
ประชาธิปไตยในประเทศโลกที่สามดวย
           ธนาคารโลกเคยชินกับการตรวจสอบและบงการประเทศดอยพัฒนาที่เปน 
ลูกหนี้ธนาคารโลกเขาไปกํ ากับ และบางกรณีถึงกับส่ังการการดํ าเนินนโยบายในประเทศลูกหนี้ 
โดยที่ตัวเองไมเคยตองเผชิญกับการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ แมวาองคกรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) จะวิพากษวิจารณบทบาทและการดํ าเนินงานของธนาคารโลกเสมอมา แตขอวิพากษ
วิจารณเหลานั้นหามีประสิทธิผลใดๆไม เพราะธนาคารโลกมิไดรับผิดตอองคกรพัฒนาเอกชน  
หากจะกลาวใหถึงที่สุดแลว ในชวงเวลากวา 50 ปที่ผานมา ธนาคารโลกหาไดมีความรับผิด 
(accountability) ตอผูใดไม  เพราะประเทศมหาอํ านาจผูใหเงินชวยเหลือธนาคารโลกรายสํ าคัญ 
ไมสนใจตรวจสอบการทํ างานของธนาคารโลก บัดนี้ รัฐสภาอเมริกันลุกขึ้นมาตรวจสอบ
ธนาคารโลก  ซึ่งเปนปรากฏการณที่ไมเคยมีมากอน  ยังความหวั่นไหวแกธนาคารโลกไมนอย
            ดวยเหตุที่รัฐสภาอเมริกันสนใจตรวจสอบการทํ างานของธนาคารโลกนี้เอง ขอมูล
ความไรประสิทธิภาพและการใชจายอยางฟุมเฟอย รวมตลอดจนการฉอราษฎรบังหลวงภายใน    
ธนาคารโลกถูกเปดเผยตอสาธารณชนมากขึ้น วาจํ าเพาะ IDA ผลการตรวจสอบพบวา IDA  
มิไดจัดสรรเงินกูใหแกกลุมประเทศที่ยากจนที่สุดสมดังเจตนารมณ IDA เพิ่งสนใจจัดสรรเงินกู 
แกประเทศยากจนในอัฟริกาหลังป 2528 นี้เอง  สมาชิกรัฐสภาอเมริกันบางคนไมพอใจที่ IDA  
ยังคงจัดสรรเงินกูใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งๆที่ประเทศนี้ไมมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน 
เนื่องจากมีเงินทุนเอกชนหลั่งไหลเขาไปลงทุนจํ านวนมาก ในขณะที่ประเทศอัฟริกาหลายตอหลาย
ประเทศไมมีแรงดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศ มิหนํ าซํ้ ายังมิไดรับการเหลียวแลจากธนาคารโลก 
อีกดวย
            การเมืองวาดวยการงบประมาณในสหรัฐอเมริกากํ าลังสงผลสะเทือนตอการ
ดํ าเนินงานของธนาคารโลก และธนาคารโลกตองปรับตัวเพื่อรับผลสะเทือนดังกลาวนี้ อยางนอย 
ที่สุด ธนาคารโลกตองรับผิดตอประเทศมหาอํ านาจผูใหเงินชวยเหลือมากขึ้น


	¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡¡ÑºÁÃÊØÁ¡ÒÃàÁ×Í§ÍàÁÃÔ�
	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì


