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ผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศคนใหม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คณะกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหวางประเทศมีมติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2547 ใหนายร็อดดริโก ราโต (Rodrigo Rato) ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ
ตําแหน ง ผู อํานวยการกองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศว า งลงเมื่ อ นายฮอร ส ต
โคหเลอร (Horst Koehler) ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
เปนประธานาธิบดีแหงเยอรมนี
กองทุนการเงินระหวางประเทศเปนองคกรโลกบาลที่กอเกิดจากการประชุมที่
Bretton Woods มลรัฐนิวแฮมปเชียร สหรัฐอเมริกา พรอมๆกับธนาคารโลก องคกรโลกบาลทั้งสอง
จึงมีชื่อเรียกวา Bretton Woods Institutions (BWIs) หรือองคกรนองพี่แหงเบรตตันวูดส นับตั้งแต
การกอตั้งองคกรโลกบาลทั้งสอง มีการกําหนดกติกาในหมูประเทศมหาอํานาจที่จะใหชาวอเมริกัน
ดํารงตําแหนงประธานธนาคารโลก และชาวยุโรปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ โดยที่ฝรั่งเศสยึดเกาอี้นี้เปนเวลายาวนาน
ประเทศในโลกที่สามไมพอใจการฮั้วกันระหวางสหรัฐอเมริกากับยุโรปตะวันตก
ดังกลาวนี้ ความไมโปรงใสของกระบวนการคัดสรรประธานธนาคารโลกและผูอํานวยการกองทุน
การเงินระหวางประเทศปรากฏอยางเดนชัด ประเทศดอยพัฒนาไมมีสวนรวมในกระบวนการนี้
ในขณะที่กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก พยายามกดดันใหนานาประเทศมี
ธรรมาภิบาล (Good Gorvernance) แตธรรมาภิบาลกลับไมปรากฏในองคกรโลกบาลทั้งสอง
ในการประชุมรวมระหวางธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหวางประเทศครั้งที่
71 ณ นครวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2547 กลุม G24 อันเปนการรวมตัวของ
ประเทศในโลกที่สามเรียกรองใหกระบวนการสรรหาผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ
มีความโปรงใสมากขึ้น ประเทศดอยพัฒนามีสิทธิมีเสียง มีสวนรวมมากขึ้น และตองสรางกลไก
เพื่อใหผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศมีความรับผิดตอมวลสมาชิกมากขึ้น ภายใต
โครงสร า งการบริ ห ารในป จ จุ บั น ประเทศโลกที่ ส ามมี ตั วแทนในคณะกรรมการบริห ารทั้ง ใน
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ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศต่ํากวาสัดสวนอันสมควร (Underrepresentation)
ประเทศมหาอํานาจประพฤติปฏิบัติเสมือนหนึ่งวา องคกรโลกบาลทั้งสองเปนสมบัติสวนบุคคล
ในการสรรหาผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2543 นายฮอรสต
โคหเลอร ไดตําแหนงดวยอุบัติการณทางการเมือง สหรัฐอเมริกายอมใหสหภาพยุโรปยึดตําแหนงนี้
ตามจารีตที่มีมาแตดั้งเดิม การเมืองภายในสหภาพยุโรปทําใหเกาอี้ผูอํานวยการกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศตกแกเยอรมนี แตสหรัฐอเมริกาไมใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง Caio KochWeser ซึ่งเปนตัวเลือกแรกของเยอรมนี อันเปนเหตุใหเยอรมนีตองนํานายโคหเลอรใสพานใหสหรัฐ
อเมริกาเห็นชอบ เมื่อสหรัฐอเมริกาใหความเห็นชอบ นายโคหเลอรจึงขึ้นดํารงตําแหนง ทั้งๆที่ไมมี
ความรูเศรษฐศาสตรการเงิน และไมมีประสบการณในการบริหารการเงิน
เจาหนาที่กองทุนการเงินระหวางประเทศในฐานะลูกจางจํานวนไมนอยแสดง
ความไมพอใจลักษณะไรธรรมาภิบาลของกระบวนการสรรหาผูอํานวยการองคกรโลกบาลแหงนี้
นายแจ็ก บัวรแมน (Jack Boorman) ที่ปรึกษาพิเศษสํานักผูอํานวยการ และเดิมเคยเปนพนักงาน
ระดับสูง สง e-mail ถึงเจาหนาที่กองทุนการเงินระหวางประเทศทุกคน การณปรากฏวา พนักงาน
มืออาชีพกวาหนึ่งในสามสนองตอบ e-mail ดังกลาวนี้ ซึ่งเรียกรองใหการสรรหาผูอํานวยการ
เปนไปดวยความโปรงใส
การถกอภิปรายคุณสมบัติผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนไป
อยางกวางขวาง ศาสตราจารยซีบาสเตียน เอ็ดเวิรดส (Sebastian Edwards) นักเศรษฐศาสตร
การเงินระดับโลกแหงมหาวิทยาลัย UCLA แสดงความเห็นวา ในเมื่อสังคมเศรษฐกิจโลกเผชิญ
วิกฤติการณการเงินดวยความถี่สูงยิ่ง ผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศควรมีประสบ
การณในการแกไขปญหาอันเกิดจากวิกฤติการณดังกลาว ในการนี้ศาสตราจารยเอ็ดเวิรดสเสนอ
ชื่อผูนํา 2 คน อันไดแก นายเออรเนสโต เซยิลโล (Ernesto Zedillo) อดีตประธานาธิบดีเม็กซิโก
ซึ่งปจจุบนั ดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการ Center for Globalization แหงมหาวิทยาลัยเยล และนาย
อเลจานโดร ฟอกซเลย (Alejandro Foxley) อดีตรัฐมนตรีการคลังแหงประเทศชิลใี นทศวรรษ 2530
บุคคลทั้งสองมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจประเทศของตน
กลุม G11 อันประกอบดวยประเทศโลกทีส่ าม ทีม่ ตี าํ แหนงในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนการเงินระหวางประเทศ ตองการให 'คนใน' ไดตําแหนงนี้ โดยเสนอชื่อนายสแตนเลย
ฟชเชอร (Stanley Fischer) นายแอนดรูว คร็อกเกตต (Andrew Crockett) และนายโมฮัมเหม็ด
เอล-อีเรียน (Mohamed El-Erian) บุคคลทั้งสามเคยทํางานในกองทุนการเงินระหวางประเทศ
มากอน
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แมจะมีเสียงเรียกรองมากปานใด ทายที่สุดกระบวนการสรรหาผูอํานวยการ
กองทุนการเงินระหวางประเทศยังคงไรธรรมาภิบาล ในเมื่อการลงคะแนนเสียงมิไดยึดกฎ 'หนึ่ง
ประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง' (One Country, One Vote) หากแตคะแนนเสียงแตกตางไปตามทุน
เรือนหุนที่แตละประเทศเปนเจาของ ทั้งนี้ปรากฏวา สหรัฐอเมริกาถือหุน 17% ญี่ปุน 7% เยอรมนี
ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร รวมกัน 17% (สหภาพยุโรปรวม 27%) ดวยเหตุดังนี้ หากสหรัฐ
อเมริกาผนึกตัวกับสหภาพยุโรปและญี่ปุน สามารถกุมคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่ง
ตําแหนงผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศยังคงตกแกสหภาพยุโรป
ตามขอตกลงดั้งเดิมนับตั้งแตการสถาปนาองคกรโลกบาลแหงนี้ กระบวนการคัดสรรจึงขึ้นอยูกับ
การเมืองภายในสหภาพยุโรปนั้นเอง
ร็อดดริโก ราโต อดีตรัฐมนตรีการคลังแหงประเทศสเปนเสนอตัวชิงตําแหนงนี้
ฝรั่งเศสพยายามหนุนนายจัง เลอเมียร (Jean Lemierre) ประธานธนาคารเพื่อการบูรณะและ
พัฒนายุโรป (European Bank for Reconstruction and Development : EBRD) โดยขอเสียง
สนับสนุนจากเยอรมนี แลกเปลี่ยนกับการที่เยอรมนีไดตําแหนงกรรมาธิการยุโรปเพื่อการปฏิรูป
เศรษฐกิจ (European Commission for Economic Reform) นายปาสกัล ลามี (Pascal Lamy)
กรรมาธิการการคาระหวางประเทศแหงสหภาพยุโรป แสดงความสนใจตําแหนงนี้ดวย แตมิไดรับ
เสียงตอบรับจากรัฐบาลฝรั่งเศส ในขณะที่อิตาลีพยายามดันนายมาริโอ ดรากิ (Mario Draghi)
รองประธาน Goldman Sachs
ดวยเหตุที่ฝรั่งเศสยึดตําแหนงสําคัญในสหภาพยุโรปมากแลว ในขณะที่นาย
เลอเมียรเปนประธาน EBRD และนายจัง-คล็อด ตริเชต (Jean-Claude Trichet) เปนผูวาการ
ธนาคารกลางแหงยุโรป (Euro-pean Central Bank : ECB) หากฝรั่งเศสไดตําแหนงสําคัญใน
กองทุนการเงินระหวางประเทศอีก อิทธิพลของฝรั่งเศสในเศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศยอมมี
มากเกินไป ดวยเหตุดังนี้นายเลอเมียรจึงกลับไปดํารงตําแหนงประธาน EBRD เปนสมัยที่สอง และ
ฝรั่งเศสหันมากดดันใหนายราโตรับนโยบายหลักของฝรั่งเศสแลกกับเสียงสนับสนุน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเด็นการพัฒนาแอฟริกาและการปฏิรูปกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ร็อดดริโก ราโต ไดตําแหนงผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ ดวยเหตุ
ปจจัยอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก นายราโตมีผลงานในการปฏิรูปเศรษฐกิจสเปนอยางชัดเจน ในขณะ
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลังระหวางป 2539-2547 และไดแสดงใหเห็นวาเปนผูยึดมั่นใน
แนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม แมพรรคการเมืองที่นายราโตสังกัดจะพายแพการเลือกตั้งในเดือน
เมษายน 2547 แตรัฐบาลใหมของสเปนก็มิไดถอนการสนับสนุนนายราโต
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ประการที่สอง นายราโตไดรับเสียงสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา เขาจบ MBA จาก
Berkeley จํานรรจาภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน และชอบฟงเพลง The Rolling Stones ดวยเหตุ
ดังนี้จึงพูดจากับผูนําอเมริกันรูเรื่อง
ประการที่สาม นายราโตเคยนั่งอยูในคณะกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศในฐานะผูแทนประเทศสเปนมากอน จึงคุนเคยกับผูนําองคกรโลกบาลแหงนี้
ประการที่สี่ นายราโตไดรับเสียงสนับสนุนจากกลุมประเทศละตินอเมริกา 17
ประเทศ อันนําโดยบราซิลและอารเจนตินา เกือบตลอดระยะเวลาทีล่ ะตินอเมริกาเผชิญวิกฤติการณ
การเงินนับตัง้ แตปลายทศวรรษ 2530 ตอเนือ่ งมาถึงทศวรรษ 2540 นายราโตทําหนาทีเ่ ปนคนกลาง
ในการผลักดันใหกองทุนการเงินระหวางประเทศปลอยเงินใหกูแกประเทศเหลานั้น
ในฐานะผูอํานวยการกองทุนการเงินระหวางประเทศ นายราโตตองเผชิญงาน
เฉพาะหนาหลายเรื่อง นับตั้งแตการลดสวนขาดดุลการคลังของรัฐบาลอเมริกัน การปฏิรูปการเงิน
ในอาเซียบูรพา การปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาคในละตินอเมริกาและแอฟริกา และการปรับโครงสราง
ในยุโรป แตงานที่ทาทายมากยิ่งกวา ก็คือ การจัดระเบียบการเงินระหวางประเทศเพื่อลดทอน
ความไรเสถียรภาพทางการเงินในสังคมเศรษฐกิจโลก
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