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Athens Games 2004 กับวิกฤติการณการคลัง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
Athens Games 2004 ปดฉากลงแลวตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม 2547 แมจะได
รับคําชมเชยนานาประการ แตรัฐบาลกรีกกลับตองแทบกระอักเลือด เนื่องเพราะฐานะการคลัง
เสื่อมทรุดอยางนาใจหาย
Athens Games 2004 ประสบความสําเร็จในการนํากีฬาโอลิมปกกลับสูปตุภูมิ
ธรรมชาติของการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกประการหนึ่งก็คือ การจัดการแขงขันครั้งใหมจักตอง
ดีกวาครั้งกอน รัฐบาลกรีกตั้งเปาไววา Athens Games 2004 จักตองดีกวา Sydney Games
2000 ในทุกๆดาน ดวยเหตุที่กําหนดเปาหมายเชนนี้เอง งบประมาณการจัดการแขงขันจึงพุง
กระฉูด
เดิมรัฐบาลกรีกจัดสรรงบประมาณสําหรับ Athens Games 2004 เพียง 4,600
ลานยูโร แตแลวโปงพองเปน 6,000 ลานยูโร โดยที่รายงานลาสุดแจงวา จรดระดับ 7,000 ลานยูโร
(เทียบเทา 8,600 ลานดอลลารอเมริกัน หรือ 4,800 ลานปอนดสเตอรลิง) (BBC News, September
12, 2004) มิพักตองกลาววา รายจายจริงอาจสูงถึง 10,000 ลานยูโร ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
บางทาน
กรีซเสียเปรียบออสเตรเลียในแงที่ Sports Infrastructure ที่มีอยูเดิมมิไดมีมาก
เทาออสเตรเลีย เมื่อกรีซรับเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก กรีซตองลงทุนสราง
สนามกีฬาและโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาใหมเกือบทั้งหมด และนี่เองทําใหงบการจัดการ
แขงขันโปงพอง การที่กรีซตั้งเปาให Athens Games 2004 ดีกวา Sydney Games 2000 ยิ่งทําให
งบการจัดการแขงขันบานปลาย เพราะสนามกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆจะตองมี
มาตรฐานเหนือกวา Sydney Games 2000
การที่กรีซตองสรางสนามกีฬาและโครงสรางพื้นฐานใหมจํานวนมาก เกือบทําให
การกอสรางเสร็จไมทันการแขงขัน แมเพียงหนึ่งเดือนกอนการแขงขัน ทุกสิ่งทุกอยางไมเรียบรอย
และไมมีทีทาวา Athens Games 2004 จะเปดการแขงขันได รัฐบาลกรีกตองเรงรัดการกอสราง
ชนิดเอาเปนเอาตาย จนสามารถเปดการแขงขันชนิดเฉียดฉิว
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Athens Games 2004 นําเทคโนโลยีล้ํายุคมาใชชนิดที่ไมเคยปรากฏในการ
จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกมากอน และนี่เปนเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหงบการจัดการแขงขัน
บานปลาย เพราะเทคโนโลยีล้ํายุคตองเสียตนทุนสูง
ในฐานะที่เปนกีฬาโอลิมปกครั้งแรกหลังเหตุการณการถลมตึก World Trade
Center เดือนกันยายน 2544 Athens Games 2004 ตองใชจายในการปองกันการกอการราย
มากกวา Sydney Games 2000 ถึง 5 เทา ภาพ Munich Games ยังตามหลอกหลอนผูคนในแวดวง
กีฬาโอลิมปก หากปราศจากการปองกันการกอการรายที่เขมงวดและมีประสิทธิภาพ สหรัฐอเมริกา
อาจไมสงทีมนักกีฬาเขาแขงขัน เพราะมีนักกีฬานามอุโฆษ ดังเชน Mark Spitz แสดงความเห็นวา
รัฐบาลอเมริกันมิควรนํานักกีฬาไปเสี่ยงตอความตายใน Athens Games 2004 หาก Athens
Games 2004 ปราศจากนักกีฬาอเมริกันเขาแขงขัน Athens Games 2004 ยอมไรสีสันและ
ปราศจากพลังการแขงขันเทาที่ควร ในเมื่อสหรัฐอเมริกาเปนมหาอํานาจดานการกีฬาอยางมิอาจ
ปฏิเสธได
รัฐบาลกรีกตองทุมการใชจายถึง 995 ลานยูโร เพื่อปองกันการกอการราย และ
ตองยอมใหรัฐบาลอเมริกันมีบทบาทสําคัญในการจัดระบบการปองกันการกอการราย รวม
ตลอดจนการฝ ก ปรื อ ตํ า รวจและเจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ให มี ทั ก ษะในการจั ด การกั บ
ผูกอการราย
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ งบจัดการแขงขัน Athens Games 2004 จึงบาน
ปลาย ซึ่งมีผลตอฐานะการคลังของรัฐบาล
กอนการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2547 รัฐบาลพรรคสังคมนิยมประมาณการวา
ดุลการคลังจะขาดดุลเพียง 1.2% ของ GDP รัฐบาลใหมหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม พบวา
รายจายรัฐบาลจํานวนมากขาดความโปรงใส รายจายดานการทหารไมปรากฏในงบประมาณ
การกอหนี้สาธารณะกระทํากันเปนการลับ การขาดความโปรงใสดานการงบประมาณทําให
รายจายในการจัด Athens Games 2004 คอยๆ โผลขึ้นมาทีละรายการสองรายการ
บัดนี้เปนที่แนชัดวา การขาดดุลการคลังของรัฐบาลมีมากถึง 5.3% ของ GDP หนี้
สาธารณะคงคางมีมากถึง 184,000 ลานยูโร เทียบเทา 112% ของ GDP
การขาดดุลการคลังระดับ 5.3% ของ GDP ในป 2547 นอกจากจะนํามาซึ่ง
วิกฤติการณการคลังแลว ยังอาจตองเผชิญการลงโทษจากสหภาพยุโรปอีกดวย ในฐานะสมาชิก
สหภาพยุโรป กรีซมีพันธะในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายใตขอตกลงที่เรียกวา EU
Stability Pact ตามขอตกลงดังกลาวนี้ สมาชิกสหภาพยุโรปจะตองระมัดระวังมิใหดุลการคลัง
ขาดดุลเกินกวา 3% ของ GDP
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บัดนี้ ดุลการคลังของรัฐบาลกรีกขาดดุลถึง 5.3% ของ GDP แลว จะลดการ
ขาดดุลทางการคลังมิใหเกิน 3% ของ GDP ไดอยางไร เปนโจทยที่รัฐบาลกรีกตองขบใหแตก
บทเรียนทางการคลังจาก Athens Games 2004 ก็คือ ประเทศที่มิไดมีฐานะ
ทางการคลังอันแข็งแกรงอยาริบังอาจรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก เพราะตนทุน
ในการจัดการแขงขันอยูในระดับสูงมาก (หากเรายอมรับตัวเลขรายจาย 7,000 ลานยูโรของ
Athens Games 2004 ตัวเลขนี้เทียบเทา 361,000 ลานบาท
แมวาการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกจะมีรายไดจากสปอนเซอร รายไดจากคา
ผานประตู รายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน รายไดจากการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
การคา และรายไดจากการขายของที่ระลึก แตรายไดเหลานี้ตองแบงปนกันระหวางประเทศ
เจาภาพกับโอลิมปกสากล ในประการสําคัญ รายไดเหลานี้รวมกันไมเพียงพอที่จะชดเชยรายจาย
ในการจัดการแขงขัน
ประเทศที่รับเปนเจาภาพการจัดการแขงขันโอลิมปกมิไดหวังผลตอบแทนโดยตรง
จากการเปนเจาภาพ เพราะเปนที่แนชัดวาไมพอเพียง หากแตหวังประโยชนโดยออมจากการ
ใชจายในการทองเที่ยวของแฟนกีฬาโอลิมปก รัฐบาลกรีกตั้งความหวังวา ดวยการเปนเจาภาพ
Athens Games 2004 การลงทุนจากตางประเทศในกรีซจะกาวกระโดด และนําความรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจมาสูกรีซ นอกเหนือจากประโยชนที่ไดจากการพัฒนาวงการกีฬาภายในประเทศ
ประเทศเจาภาพโอลิมปกจํา ตองหาหนทางในการทํา ใหประโยชนที่ไดรับเปน
ประโยชนอันยั่งยืน ไมวาจะเปนการพัฒนาวงการกีฬาภายในประเทศ การสงเสริมการทองเที่ยว
และการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ หากไมสามารถทําใหประโยชนเหลานี้เปนประโยชนที่
ยั่งยืนได การเปนเจาภาพจัดการแขงขันโอลิมปกยอมเปนการลงทุนที่ไมคุมคา
สําหรับรัฐบาลกรีก ปญหาเฉพาะหนาที่ตองเผชิญนอกจากปญหาการขาดดุล
ทางการคลังแลว ยังมีปญหาวาจะจัดการสนามกีฬาขนาดมหึมาจํานวนมากที่สรางขึ้นเพื่อการนี้
อยางไร
ฤาจะทิ้งไวโดยมิไดใชประโยชนอยางเต็มที่ ดุจเดียวกับสนามกีฬา Asian Games
ที่ทุงหลวงรังสิต?

