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Odious Debt

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 สังฆนายกแหงนครเคปทาวน (Archbishop of Cape Town) และคณะกรรมาธกิาร
แสวงสัจจะและความปรองดองแหงแอฟริกาใต (South Africa's Truth and Reconcilation 
Commission) เรียกรองใหรัฐบาลแอฟรกิาใตหลงัยคุการเหยยีดผวิบอกเลกิ หรืออีกนยัหนึง่ 'ชกัดาบ' 
หนี้ที่กอโดยรัฐบาลกอนหนานั้น แตรัฐบาลแอฟริกาใตยุคผูนํ าผิวดํ าไมยอมรับขอเรียกรองนี้ และ
ยังรับสภาพหนี้ ตลอดจนทยอยชํ าระหนี้ที่รับเปนภาระผูกพัน ทั้งๆที่หนี้ที่กอโดยรัฐบาลยุคผูนํ า
ผิวขาวจ ํานวนมากใชไปในดานการทหารและการตํ ารวจ อันเปนกลไกที่ใชในการกดขี่ ขมเหง และ
ปราบปรามชนผิวดํ า

 ประเทศที่รัฐบาลไมมีธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือมีการปกครอง
ระบอบเผด็จการจํ านวนมาก กอหนี้ตางประเทศโดยที่มิไดใชไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
หากแตใชไปในการเสพสุขในหมูผูนํ า ผูนํ าประเทศเหลานี้สามารถสะสมความมั่งคั่งโดยมิชอบ 
ทามกลางความยากจนของประชาชนในระดับรากหญา ไมวาจะเปน อนาสตาซิโอ โซโมซา 
(Anastasio Somosa) แหงนิการากัว  จงั-คล็อด ดูวาลิเยร (Jean-Claude Duvalier) แหงไฮติ 
เฟอรดินันด มารคอส (Ferdinand Marcos) แหงฟลิปปนส  โมบตูู เซเซ เซโก (Mobutu Sese 
Seko) แหงคองโก  ซานิ อบาชา (Sani Abacha) แหงไนจีเรีย เปนตน
 เมื่อผูนํ าเผด็จการที่สะสมความมั่งคั่งโดยมิชอบเหลานี้ส้ินอํ านาจ บางคนถูก
ยดึทรัพย ดังกรณีที่รัฐบาลไนจีเรียยึดทรัพยครอบครัว ซานิ อบาชา แตบางคนยังคงธํ ารงความ
มัง่คั่งไวไดในระดับเดิม ดังกรณีเฟอรดินันด มารคอส การยึดทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยสิน
ทีฝ่ากไวนอกประเทศ  มกีระบวนการอันยุงยากและซับซอนยิ่ง

 ประเทศที่มีภาระหนี้ตางประเทศยอมมิอาจเรงรัดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมไดมากเทาที่ควร เพราะทรัพยากรสวนหนึ่งของชาติตองกันไวสํ าหรับการชํ าระหนี้ มิอาจ
ใชไปในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเต็มที่ หากหนี้ตางประเทศที่กอไวในเบื้องตน มิได
ใชไปในทางเพิ่มพูนศักยภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ แตผูนํ าเผด็จการนํ าไปใชเสพสุข
สวนบุคคล ประเทศดังกลาวตองเผชิญชะตากรรมอันเลวรายสองชั้น ชั้นแรกมิไดประโยชนจาก
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หนี้ตางประเทศที่กอข้ึน ชั้นที่สองตองมีภาระในการชํ าระหนี้ตางประเทศนั้น หนี้เหม็นดังกลาว 
เรียกกนัในวงวิชาการเศรษฐศาสตรวา Odious Debt

 รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีธรรมาภิบาลสมควรรับภาระหนี้ตางประเทศ
ทีก่อโดยรัฐบาลเผด็จการหรือไม?

 ววิาทะวาดวย Odious Debt กอเกิดในป พ.ศ.2441 เมื่อสงครามระหวางสเปนกับ
สหรัฐอเมริกายุติลง โดยสหรัฐอเมริกาเปนฝายมีชัย และไดครอบครองคิวบาเปนอาณานิคม สหรัฐ
อเมริกาไมยอมรับภาระหนี้ตางประเทศของคิวบาที่กอโดยรัฐบาลภายใตการปกครองของสเปน 
โดยอางวา การกอหนี้ตางประเทศดังกลาวมิไดผานกระบวนการขอความเห็นชอบจากประชาชน 
คิวบา และมิไดใชไปเพื่อประโยชนสุขของคนคิวบา แมวาสเปนจะมิไดยอมรับขออางของรัฐบาล
อเมริกนั ขอเทจ็จริงปรากฏตอมาวา รัฐบาลอเมริกันมิไดชํ าระหนี้ตางประเทศของคิวบาดังกลาวนี้ 
และรัฐบาลสเปนเปนผูชํ าระแทน

 การกอหนี้ตางประเทศในลักษณะ Odious Debt ยังคงมีตอมา รัฐบาลที่ตองรับ
ภาระในการช ําระคืน Odious Debt มักจะไมกลา 'ชักดาบ' ทั้งๆที่มีเหตุผลนานัปการที่สามารถ
หยบิยกขึน้มาสนบัสนนุการ 'ชักดาบ' ดังเชนที่รัฐบาลอเมริกัน 'ชักดาบ' หนี้ที่กอโดยรัฐบาลคิวบา
ภายใตการปกครองของสเปน เหตผุลสํ าคัญที่รัฐบาลประเทศเหลานี้ไมกลา 'ชักดาบ' ก็คือ การ 
'ชกัดาบ' อาจท ําลายความเชื่อมั่นของตลาดการเงินระหวางประเทศที่มีตอรัฐบาลประเทศเหลานั้น 
ซึ่งยังคงตองการระดมทรัพยากรทางการเงิน ดวยการกอหนี้ตางประเทศเพื่อนํ าไปใชพัฒนา
ประเทศ  การเริม่ตน 'ชกัดาบ' มีผลในการทํ าลายความนาเชื่อถือของรัฐบาล สถาบันจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating Agency) ยอมลดอันดับความนาเชื่อถือดังกลาว 
เพราะการ 'ชกัดาบ' สงสัญญาณเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการสูญหนี้ที่มีมากขึ้น ดังนั้น ตลาดอาจ 
ไมจดัสรรเงนิใหกู หรือหากใหเงินกู ก็ตองคิดดอกเบี้ยสูงกวาอัตราตลาดโดยทั่วไป เนื่องจากตอง
คํ านงึถงึภาวะความเสีย่งที่มีมากขึ้นดวย นอกจากนี้ ประเทศที่ 'ชักดาบ' ยังอาจถูกประเทศเจาหนี้
ยดึทรพัยสินทีม่อียูในประเทศเจาหนี้ดวย ดังนี้ การ 'ชักดาบ' แมในกรณีของ Odious Debt ตอง
เผชญิกับผลกระทบนานัปการ  จนการ 'ชักดาบ' มิอาจเกิดขึ้นไดโดยงาย
 ววิาทะวาดวย Odious Debt ปะทุข้ึนใหม เมื่อขบวนการ Jubilee 2000 Coalition 
รณรงคใหประเทศที่พัฒนาแลวและองคการระหวางประเทศยกหนี้ใหประเทศยากจนในโลกที่สาม 
(Debt Write-off)  Jubilee 2000 Coalition กอต้ังในป 2540 โดย Bono ศิลปนร็อกผูยิ่งใหญใน
ทศวรรษ 2510 เปาหมายของ Jubilee 2000 Coalition ก็คือ การกํ าหนดให ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) 
เปนปทีม่กีารยกหนี้ใหแกประเทศที่ยากจน ขบวนการ Jubilee 2000 Coalition เติบโตอยางรวดเร็ว 
และจดัใหมกีารชมุนุมทุกครั้งที่มีการประชุมผูนํ ากลุม G7 จนทายที่สุด ทั้ง G7 ธนาคารโลก และ
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กองทนุการเงินระหวางประเทศตองใหขอพิจารณาขอเรียกรองของ Jubilee 2000 Coalition อยาง
จริงจัง
 Jubilee 2000 Coalition อางเหตผุลวา ประเทศยากจนจํ านวนมากมีภาระหนี้ตาง
ประเทศอนัหนกัอึง้ บางประเทศมีหนี้ตางประเทศสูงกวา 100% ของรายไดประชาชาติ ภาระการ
ชํ าระหนี้ตางประเทศอันหนักอึ้งนี้ ทํ าใหประเทศเหลานี้ยากจะหลุดพนจากภาวะความยากจนได 
เพราะขาดแคลนทรัพยากรทางการเงิน เนื่องจากทรัพยากรสวนสํ าคัญตองนํ าไปชํ าระหนี้
ตางประเทศ การขาดแคลนทรัพยากรทํ าใหรัฐบาลมิอาจจัดสรรสวัสดิการสังคมระดับพื้นฐาน
ใหประชาชนไดอยางทั่วถึง ประชาชนในหลายตอหลายประเทศอดอยากหิวโหย หลายประเทศมี
ปญหาทุพโภชนาการในหมูทารกและเด็กเล็ก ในประการสํ าคัญ หนี้ตางประเทศที่กอโดยรัฐบาล
เผดจ็การมิไดนํ าไปใชใหเปนประโยชนแกประชาชน ในทศวรรษ 2520 ซาอรี (Zaire) ไดรับเงินกู
ตางประเทศจํ านวน 8,500 ลานดอลลารอเมริกัน แตถูกประธานาธิบดีโมบูตู (Mobutu) ผันไปใช
เสพสขุสวนตัว โดยที่ประชาชนตองรับภาระการชํ าระหนี้
 การยกหนีต้างประเทศที่มีลักษณะเปน Odious Debt แกประเทศที่ยากจนในโลก
ทีส่าม จ ําเปนตองมีการจัดระเบียบระหวางประเทศ มิฉะนั้นประเทศลูกหนี้ไมกลาบอกเลิกรับภาระ
การชํ าระหนี้ เพราะเกรงผลกระทบที่จะไดรับจากตลาดการเงินระหวางประเทศ การใหประเทศ
ทีย่ากจนบอกเลกิการรับภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศที่มีลักษณะเปน Odious Debt นอกจาก
จะเปนประโยชนแกประเทศเหลานั้นในการหลุดพนจากบวงแหงความยากจนแลว ยังเปนการ
ใหสัญญาณที่ชัดเจนแกตลาดการเงินระหวางประเทศในการระมัดระวังการจัดสรรเงินใหกูแก
รัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลที่ปราศจากธรรมาภิบาล อยางนอยที่สุดตองเขมงวดในการพิจารณา
โครงการเงนิกูและการใชเงินกู หากมีระเบียบระหวางประเทศที่ยินยอมใหมีการ 'ชักดาบ' หนี้ตาง
ประเทศที่มีลักษณะเปน Odious Debt ได  การใหกูแกรัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลที่ปราศจาก
ธรรมาภิบาล จะมคีวามเสี่ยงมากกวาเดิม หากสถาบันการเงินจะยังใหกูแกรัฐบาลประเทศเหลานี้
ตอไป ดานหนึ่งก็ตองคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงขึ้นเพื่อใหคุมกับความเสี่ยงที่มีมากขึ้น อีกดานหนึ่ง
กต็องด ําเนินการปกปองตนเองในปญหาการสูญหนี้

 เพื่อคุมครองผลประโยชนของประชาชนที่ไรอํ านาจตอรอง ธนาคารโลก กองทุน
การเงนิระหวางประเทศ รัฐบาลประเทศมหาอํ านาจ และสถาบันการเงินเอกชน มิควรจัดสรรเงินกู
แกรัฐบาลประเทศเผด็จการและรัฐบาลที่ปราศจากธรรมาภิบาล หากทุกฝายยอมรับหลักการ
ดังกลาวนี้ ปญหา Odious Debt ยอมลดทอนลง
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