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Odious Debt
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สังฆนายกแหงนครเคปทาวน (Archbishop of Cape Town) และคณะกรรมาธิการ
แสวงสัจจะและความปรองดองแหงแอฟริกาใต (South Africa's Truth and Reconcilation
Commission) เรียกรองใหรฐั บาลแอฟริกาใตหลังยุคการเหยียดผิวบอกเลิก หรืออีกนัยหนึง่ 'ชักดาบ'
หนี้ที่กอโดยรัฐบาลกอนหนานั้น แตรัฐบาลแอฟริกาใตยุคผูนาผิ
ํ วดําไมยอมรับขอเรียกรองนี้ และ
ยังรับสภาพหนี้ ตลอดจนทยอยชําระหนี้ที่รับเปนภาระผูกพัน ทั้งๆที่หนี้ที่กอโดยรัฐบาลยุคผูนํา
ผิวขาวจํานวนมากใชไปในดานการทหารและการตํารวจ อันเปนกลไกที่ใชในการกดขี่ ขมเหง และ
ปราบปรามชนผิวดํา
ประเทศที่รัฐบาลไมมีธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือมีการปกครอง
ระบอบเผด็จการจํ านวนมาก กอหนี้ตางประเทศโดยที่มิไดใชไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน
หากแตใชไปในการเสพสุขในหมูผูนํ า ผูนํ าประเทศเหลานี้สามารถสะสมความมั่งคั่งโดยมิชอบ
ทามกลางความยากจนของประชาชนในระดับรากหญา ไมวาจะเปน อนาสตาซิโอ โซโมซา
(Anastasio Somosa) แหงนิการากัว จัง-คล็อด ดูวาลิเยร (Jean-Claude Duvalier) แหงไฮติ
เฟอรดินันด มารคอส (Ferdinand Marcos) แหงฟลิปปนส โมบูตู เซเซ เซโก (Mobutu Sese
Seko) แหงคองโก ซานิ อบาชา (Sani Abacha) แหงไนจีเรีย เปนตน
เมื่อผูนํ าเผด็จการที่สะสมความมั่งคั่งโดยมิชอบเหลานี้สิ้นอํ านาจ บางคนถูก
ยึดทรัพย ดังกรณีที่รัฐบาลไนจีเรียยึดทรัพยครอบครัว ซานิ อบาชา แตบางคนยังคงธํารงความ
มัง่ คั่งไวไดในระดับเดิม ดังกรณีเฟอรดินันด มารคอส การยึดทรัพย โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยสิน
ทีฝ่ ากไวนอกประเทศ มีกระบวนการอันยุงยากและซับซอนยิ่ง
ประเทศที่มีภาระหนี้ตางประเทศยอมมิอาจเรงรัดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไดมากเทาที่ควร เพราะทรัพยากรสวนหนึ่งของชาติตองกันไวสําหรับการชําระหนี้ มิอาจ
ใชไปในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเต็มที่ หากหนี้ตางประเทศที่กอไวในเบื้องตน มิได
ใช ไ ปในทางเพิ่ ม พู นศั กยภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจ แตผูนํ าเผด็จการนํ าไปใชเสพสุข
สวนบุคคล ประเทศดังกลาวตองเผชิญชะตากรรมอันเลวรายสองชั้น ชั้นแรกมิไดประโยชนจาก
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หนี้ตางประเทศที่กอขึ้น ชั้นที่สองตองมีภาระในการชําระหนี้ตางประเทศนั้น หนี้เหม็นดังกลาว
เรียกกันในวงวิชาการเศรษฐศาสตรวา Odious Debt
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีธรรมาภิบาลสมควรรับภาระหนี้ตางประเทศ
ทีก่ อโดยรัฐบาลเผด็จการหรือไม?
วิวาทะวาดวย Odious Debt กอเกิดในป พ.ศ.2441 เมื่อสงครามระหวางสเปนกับ
สหรัฐอเมริกายุติลง โดยสหรัฐอเมริกาเปนฝายมีชัย และไดครอบครองคิวบาเปนอาณานิคม สหรัฐ
อเมริกาไมยอมรับภาระหนี้ตางประเทศของคิวบาที่กอโดยรัฐบาลภายใตการปกครองของสเปน
โดยอางวา การกอหนี้ตางประเทศดังกลาวมิไดผานกระบวนการขอความเห็นชอบจากประชาชน
คิวบา และมิไดใชไปเพื่อประโยชนสุขของคนคิวบา แมวาสเปนจะมิไดยอมรับขออางของรัฐบาล
อเมริกนั ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา รัฐบาลอเมริกันมิไดชําระหนี้ตางประเทศของคิวบาดังกลาวนี้
และรัฐบาลสเปนเปนผูชําระแทน
การกอหนี้ตางประเทศในลักษณะ Odious Debt ยังคงมีตอมา รัฐบาลที่ตองรับ
ภาระในการชําระคืน Odious Debt มักจะไมกลา 'ชักดาบ' ทั้งๆที่มีเหตุผลนานัปการที่สามารถ
หยิบยกขึน้ มาสนับสนุนการ 'ชักดาบ' ดังเชนที่รัฐบาลอเมริกัน 'ชักดาบ' หนี้ที่กอโดยรัฐบาลคิวบา
ภายใตการปกครองของสเปน เหตุผลสําคัญที่รัฐบาลประเทศเหลานี้ไมกลา 'ชักดาบ' ก็คือ การ
'ชักดาบ' อาจทําลายความเชื่อมั่นของตลาดการเงินระหวางประเทศที่มีตอรัฐบาลประเทศเหลานั้น
ซึ่งยังคงตองการระดมทรัพยากรทางการเงิน ดวยการกอหนี้ตางประเทศเพื่อนํ าไปใชพัฒนา
ประเทศ การเริม่ ตน 'ชักดาบ' มีผลในการทําลายความนาเชื่อถือของรัฐบาล สถาบันจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating Agency) ยอมลดอันดับความนาเชื่อถือดังกลาว
เพราะการ 'ชักดาบ' สงสัญญาณเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการสูญหนี้ที่มีมากขึ้น ดังนั้น ตลาดอาจ
ไมจดั สรรเงินใหกู หรือหากใหเงินกู ก็ตองคิดดอกเบี้ยสูงกวาอัตราตลาดโดยทั่วไป เนื่องจากตอง
คํานึงถึงภาวะความเสีย่ งที่มีมากขึ้นดวย นอกจากนี้ ประเทศที่ 'ชักดาบ' ยังอาจถูกประเทศเจาหนี้
ยึดทรัพยสนิ ทีม่ อี ยูในประเทศเจาหนี้ดวย ดังนี้ การ 'ชักดาบ' แมในกรณีของ Odious Debt ตอง
เผชิญกับผลกระทบนานัปการ จนการ 'ชักดาบ' มิอาจเกิดขึ้นไดโดยงาย
วิวาทะวาดวย Odious Debt ปะทุขึ้นใหม เมื่อขบวนการ Jubilee 2000 Coalition
รณรงคใหประเทศที่พัฒนาแลวและองคการระหวางประเทศยกหนี้ใหประเทศยากจนในโลกที่สาม
(Debt Write-off) Jubilee 2000 Coalition กอตั้งในป 2540 โดย Bono ศิลปนร็อกผูยิ่งใหญใน
ทศวรรษ 2510 เปาหมายของ Jubilee 2000 Coalition ก็คือ การกําหนดให ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543)
เปนปทมี่ กี ารยกหนี้ใหแกประเทศที่ยากจน ขบวนการ Jubilee 2000 Coalition เติบโตอยางรวดเร็ว
และจัดใหมกี ารชุมนุมทุกครั้งที่มีการประชุมผูนํากลุม G7 จนทายที่สุด ทั้ง G7 ธนาคารโลก และ
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กองทุนการเงินระหวางประเทศตองใหขอพิจารณาขอเรียกรองของ Jubilee 2000 Coalition อยาง
จริงจัง
Jubilee 2000 Coalition อางเหตุผลวา ประเทศยากจนจํานวนมากมีภาระหนี้ตาง
ประเทศอันหนักอึง้ บางประเทศมีหนี้ตางประเทศสูงกวา 100% ของรายไดประชาชาติ ภาระการ
ชําระหนี้ตางประเทศอันหนักอึ้งนี้ ทําใหประเทศเหลานี้ยากจะหลุดพนจากภาวะความยากจนได
เพราะขาดแคลนทรั พ ยากรทางการเงิ น เนื่ อ งจากทรั พ ยากรส ว นสํ าคั ญ ต อ งนํ าไปชํ าระหนี้
ตางประเทศ การขาดแคลนทรัพยากรทํ าใหรัฐบาลมิอาจจัดสรรสวัสดิการสังคมระดับพื้นฐาน
ใหประชาชนไดอยางทั่วถึง ประชาชนในหลายตอหลายประเทศอดอยากหิวโหย หลายประเทศมี
ปญหาทุพโภชนาการในหมูทารกและเด็กเล็ก ในประการสําคัญ หนี้ตางประเทศที่กอโดยรัฐบาล
เผด็จการมิไดนําไปใชใหเปนประโยชนแกประชาชน ในทศวรรษ 2520 ซาอีร (Zaire) ไดรับเงินกู
ตางประเทศจํานวน 8,500 ลานดอลลารอเมริกัน แตถูกประธานาธิบดีโมบูตู (Mobutu) ผันไปใช
เสพสุขสวนตัว โดยที่ประชาชนตองรับภาระการชําระหนี้
การยกหนีต้ า งประเทศที่มีลักษณะเปน Odious Debt แกประเทศที่ยากจนในโลก
ทีส่ าม จําเปนตองมีการจัดระเบียบระหวางประเทศ มิฉะนั้นประเทศลูกหนี้ไมกลาบอกเลิกรับภาระ
การชําระหนี้ เพราะเกรงผลกระทบที่จะไดรับจากตลาดการเงินระหวางประเทศ การใหประเทศ
ทีย่ ากจนบอกเลิกการรับภาระการชําระหนี้ตางประเทศที่มีลักษณะเปน Odious Debt นอกจาก
จะเปนประโยชนแกประเทศเหลานั้นในการหลุดพนจากบวงแหงความยากจนแลว ยังเปนการ
ใหสัญญาณที่ชัดเจนแกตลาดการเงินระหวางประเทศในการระมัดระวังการจัดสรรเงินใหกูแก
รัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลที่ปราศจากธรรมาภิบาล อยางนอยที่สุดตองเขมงวดในการพิจารณา
โครงการเงินกูแ ละการใชเงินกู หากมีระเบียบระหวางประเทศที่ยินยอมใหมีการ 'ชักดาบ' หนี้ตาง
ประเทศที่มีลักษณะเปน Odious Debt ได การใหกูแกรัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลที่ปราศจาก
ธรรมาภิบาล จะมีความเสี่ยงมากกวาเดิม หากสถาบันการเงินจะยังใหกูแกรัฐบาลประเทศเหลานี้
ตอไป ดานหนึ่งก็ตองคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงขึ้นเพื่อใหคุมกับความเสี่ยงที่มีมากขึ้น อีกดานหนึ่ง
ก็ตอ งดําเนินการปกปองตนเองในปญหาการสูญหนี้
เพื่อคุมครองผลประโยชนของประชาชนที่ไรอํานาจตอรอง ธนาคารโลก กองทุน
การเงินระหวางประเทศ รัฐบาลประเทศมหาอํานาจ และสถาบันการเงินเอกชน มิควรจัดสรรเงินกู
แกรัฐบาลประเทศเผด็จการและรัฐบาลที่ปราศจากธรรมาภิบาล หากทุกฝายยอมรับหลักการ
ดังกลาวนี้ ปญหา Odious Debt ยอมลดทอนลง

