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อนาคตของธนาคารพัฒนาอาเซีย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การประชุมประจําปครั้งที่ 29 ของธนาคารพัฒนาอาเซีย (Asian Development
Bank = ADB) จบลงเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2539 ดวยบรรยากาศที่ไมสูดีนัก และทิ้งปญหา
เกี่ยวกับอนาคตของสถาบันการเงินระหวางประเทศแหงนี้ใหตองขบคิดตอไป
เมื่อมองยอนกลับไปในประวัติศาสตร ขอเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารพัฒนา
อาเซียในลักษณะ Regional Development Bank มีมาตั้งแตตนทศวรรษ 2500 แตการจัดตั้ง
เปนจริงขึ้นมาไดก็ตอเมื่อสหรัฐอเมริกาตัดสินใจใหเงินอุดหนุนในการจัดตั้งองคกรแหงนี้ ขอตกลง
ในการจัดตั้งธนาคารพัฒนาอาเซียลงนามเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2509 โดยที่ธนาคารฯเริ่ม
ดําเนินงานเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ศกเดียวกันนั้น นับเปนธนาคารพัฒนาภูมิภาคแหงที่สาม
ตามหลังธนาคารพัฒนาละตินอเมริกา (Inter-American Development Bank = IDB) ซึ่งกอตั้ง
ในป 2503 และธนาคารพัฒนาอัฟริกา (African Development Bank) ซึ่งกอตั้งในป 2507
ธนาคารพัฒนาอาเซียจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อจัดสรรเงินใหกูอัตราดอกเบี้ยตํ่ า
(soft loan) แกภาคีสมาชิกอยางนอย 3 กองทุน กองทุนแรกไดแก Technical Assistance
Special Fund ซึ่งจัดตั้งในป 2511 เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ กองทุนที่สองไดแก Asian
Development Fund (ADF) ซึ่งจัดตั้งในป 2517 เพื่อจัดสรรเงินกูสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม และกองทุนที่สามไดแก Japan Special Fund ซึ่งจัดตั้งในป 2531
ในปจจุบัน ธนาคารพัฒนาอาเซียมีสมาชิก 56 ประเทศ โดยที่เปนประเทศใน
อาเซีย 40 ประเทศ ยุโรปตะวันตกและอเมริกา 16 ประเทศ การกําหนดรูปแบบการจัดองคกร
เลียนแบบธนาคารโลก ดวยเหตุดังนั้น จึงมิไดยึดถือหลักการลงคะแนนเสียง ‘หนึ่งประเทศ
หนึ่งคะแนน” (One Country, One Vote) หากแตคะแนนเสียงแตกตางไปตามหุนสวนที่ถือ
แมภาคีสมาชิกในอาเซียจะยึดกุมคะแนนเสียงสวนขางมาก แตเมื่อแยกแยะคะแนนเสียงตาม
ลําดับขั้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศมหาอํานาจเปนฝายยึดกุมคะแนนเสียงในสัดสวนสําคัญยิ่ง
ในปจจุบัน ญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาถือหุนประเทศละ 13.8% ในประการสําคัญ ธนาคารพัฒนา
อาเซียอาศัยเงินทุนจากญี่ปุนในการจัดสรรเงินกูเปนหลัก ดวยเหตุดังนี้ ญี่ปุนจึงมีบทบาทสําคัญ
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ในการบริหารองคกรแหงนี้ โดยที่ตําแหนงประธานตกเปนของญี่ปุนมาโดยตลอด ในการประชุม
ประจําปครั้งที่ 29 นี้ ก็มีมติใหนายมิตซูโอะ ซาโตะ (Mitsuo Sato) ดํารงตําแหนงประธานธนาคาร
พัฒนาอาเซียตอไปอีกหนึ่งสมัย (5 ป)
ธนาคารพั ฒ นาอาเซี ย ก็ ดุ จ ดั ง องค ก รระหว า งประเทศทั้ ง ปวงที่ กํ าลั ง เผชิ ญ
วิกฤติการณทางการเงิน ในอดีตที่เปนมา ธนาคารพัฒนาอาเซียสามารถทําหนาที่จัดสรรเงินกู
อัตราดอกเบี้ยตํ่าแกประเทศดอยพัฒนาในอาเซียได ก็เพราะไดเงินอุดหนุนจากประเทศที่พัฒนา
แลว โดยเฉพาะญี่ ปุ น ในปจจุบันสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกไมเห็นความจํ าเปนที่จะ
ชวยเหลืออาเซียอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งอาเซียตะวันออก ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อันสูงยิ่ง จนกลายเปนหนามยอกอกกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา ประเทศมหาอํ านาจทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งญี่ปุนพยายามกดดันใหภาคีในอาเซียรวมรับภาระในการพัฒนาอาเซียมากขึ้น
และเปาก็พุงไปสูกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม (Asian NICs) ญี่ปุนรอดตัวจากการถูกวิพากษ
วิจารณ เพราะญี่ปุนใหเงินแกธนาคารพัฒนาอาเซียมากกวาประเทศใด ญี่ปุนใหเงินผาน Japan
Special Fund แลว 609 ลานดอลลารอเมริกัน สวน Asian Development Fund ซึ่งมีวงเงินกู
4,200 ลานดอลลารอเมริกัน ญี่ปุนก็เปนผูบริจาครายสําคัญถึง 37% และสหรัฐอเมริกา 16%
สวน Asian NICs มีเงินรวมบริจาคนอยมาก สิงคโปรไมยอมใหเงินบริจาคเลย ฮองกง เกาหลีใต
และไตหวันใหเงินบริจาคประเทศละ 0.79% เทานั้น
การกดดันให Asian NICs ใหเงินบริจาคมากขึ้นแก Asian Development Fund
ในการประชุมประจํ าปครั้งนี้ไมประสบผลสํ าเร็จ ซึ่งสรางความผิดหวังแกประเทศมหาอํ านาจ
อยางยิ่ง สิงคโปรอางวา การใหเงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่าเปนนโยบายที่ไมถูกตอง จึงถือเปนหลักการ
ที่จะไมใหเงินบริจาคแก ADF แตผูเขารวมประชุมบางคนก็โตวา เมื่อสิงคโปรไมยอมใหเงินบริจาค
แก ADF สิงคโปรก็ไมควรหนาดานหาประโยชนจากการจัดจางจัดซื้อของโครงการที่ใชเงินกู
จาก ADF เกาหลีใตไมพอใจโครงสรางสิทธิการลงคะแนนเสียงที่เปนอยูในปจจุบัน และตองการ
สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น สวนไตหวันตองการใหลบเครื่องหมาย comma ออกจากชื่อ
Taiwan, China โดยใหใชชื่อ Taiwan China ที่ไมมี comma ทั้งนี้อางวาไตหวันมิไดเปนสวนหนึ่ง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่ฮองกงกําลังรอคอยการผนวกเขากับสาธารณรัฐประชาชน
จีนในกลางป 2540 นี้
นอกเหนื อ จากความขั ด แย ง เกี่ ย วกั บ เงิ น บริ จ าคแล ว ความขั ด แย ง ที่สํ าคัญ
อีกประเด็นหนึ่ง ไดแก นโยบายการจัดสรรสินเชื่อ ในขณะที่ประเทศตางๆในอาเซียตองการเงินกู
ในการสรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (infrastructure) แตสหรัฐอเมริกพยายามผลักดันให
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เปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินกูใหแกโครงการดานการศึกษา โครงการสงเสริมบทบาทสตรี และ
โครงการดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น การผลักดันดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนเมื่อนายวิลเลียม
คลินตัน ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอเมริกันนับตั้งแตป 2536 เปนตนมา ทั้งนี้เปนที่เขาใจ
กันวา เกิดจากแรงกดดันขององคกรพัฒนาเอกชนในสหรัฐอเมริกา แตความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรสินเชื่อดังกลาวนี้ไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน
ในอาเซีย และยิ่งนานวัน แนวทางที่ผูนําอเมริกันเลือกมีแตจะหางเหจากความเปนจริงในอาเซีย
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามใชอํ านาจทางการเมืองในการกดดันใหธนาคารพัฒนาอาเซีย
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการจั ดสรรสิ น เชื่อ ญี่ปุน ซึ่ง ยึดกุม อํ านาจการบริห ารภายในธนาคารฯ
พยายามแข็งขืนตอแรงกดดันของสหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพ Asia Times (May 2, 1996)
กลาวถึงความขัดแยงดังกลาวนี้วาเปนการปะทะกันระหวางวัฒนธรรม (Clash of Cultures)
นอกเหนือจากความขัดแยงเกีย่ วกับนโยบายการจัดสรรสินเชื่อแลว ยังมีความ
ขัดแยงเกี่ยวกับการกําหนดเงื่อนไขของสินเชื่อ (loan conditionalities) ดวย ประเทศมหาอํานาจ
ตองการกํ าหนดเงื่อนไขวา ธนาคารพัฒนาอาเซียจะจัดสรรสินเชื่อเฉพาะแกประเทศที่มี ‘การ
ปกครองที่ดี’ (good governance) เพราะไมตองการใหสินเชื่อแกประเทศที่มีการปกครองแบบ
เผด็จการ เวทีการประชุม ADB มิไดแตกตางจากองคการการคาโลก (WTO) ในเวที WTO มีความ
พยายามที่จะเชื่อมโยงการคาระหวางประเทศกับเงื่อนไขทางสังคม ในเวที ADB ก็มีความ
พยายามในการกํ าหนดเงื่อนไขทางสังคมในการจัดสรรเงินกูในทวงทํ านองเดียวกัน ประเทศ
มหาอํ านาจดังเชนสหรัฐอเมริกาพยายามเสนอเงื่อนไขวา ประเทศที่ตองการเงินกูจาก ADB
จักตองไมลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จักตองไมมีการฉอราษฎรบังหลวงมากจนเกินไป
และจักตองไมใชจายดานการทหารสูงจนเกินไป สหรัฐอเมริกาถึงกับระบุวา ADB ไมควรจัดสรร
เงินกูแกพมา แตขอเสนอเหลานี้ถูกประเทศในอาเซียตอตาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและมาเลเซีย
สหรัฐอเมริกายังเสนอความเห็นอีกดวยวา ธนาคารพัฒนาอาเซียควรหันมาสนใจ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินกูและประสิทธิผลในการใชเงินกู นายเจฟฟรีย เชฟเฟอร (Jeffrey
Schafer) ปลัดกระทรวงการคลังดานการตางประเทศถึงกับกลาวในที่ประชุมครั้งนี้วา ประเทศ
ภาคี ADB ที่เขาถึงตลาดการเงินระหวางประเทศ ดุจดังสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย
มิควรไดรับเงินกูจาก Asian Development Fund ADF ควรจะผันทรัพยากรไปใหแกประเทศ
ที่ยากจนมากๆที่ชวยตัวเองมิได และบรรษัทระหวางประเทศมิไดสนใจเขาไปลงทุน แตผูแทน
อินเดียก็ตอบโตวา ในเมื่ออินเดียมีคุณสมบัติที่จะไดรับเงินกูจาก ADF ยอมไมมีเหตุผลอัน
ชอบธรรมที่จะกีดกันมิใหอินเดียไดรับเงินกูจาก ADF

4
กองทุนพัฒนาอาเซีย (ADF) มีเงินเหลือใชเพียง 300 ลานดอลลารอเมริกัน
ซึ่งจะใชหมดไปในป 2540 นี้ หากมิไดรับเงินบริจาคเพิ่มเติม กองทุนนี้ก็จะไมมีทรัพยากรทาง
การเงินที่จะชวยเหลือประเทศตางๆในอาเซียอีกตอไป นั่นยอมหมายความวา บทบาทของธนาคาร
พัฒนาอาเซียจะเหือดหายไปเปนอันมาก
ธนาคารพัฒนาอาเซียกํ าลังเผชิญวิกฤติการณทางการเงินดุจเดียวกับองคการ
ระหวางประเทศทั้งปวง ไมวาจะเปนสหประชาชาติและองคการชํ านัญพิเศษตางๆ ในอดีต
ที่เปนมา ประเทศมหาอํ านาจมีบทบาทในการชวยเหลือประเทศดอยพัฒนาในอาเซียโดยผาน
สถาบันการเงินระหวางประเทศแหงนี้ แตนับวันภาระตกหนักแกญี่ปุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยที่สหรัฐ
อเมริกาและยุโรปตะวันตกคอยๆลดความชวยเหลือที่ใหผานธนาคารพัฒนาอาเซีย การที่จะ
คาดหวังใหญี่ปุนแบกรับภาระเงินบริจาคที่ใหแกธนาคารแหงนี้ตอไปเรื่อยๆ ยอมเปนการคาดหวัง
มากเกินไป เพราะญี่ปุนจะสามารถแบกรับภาระนี้ไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับฐานะทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุนเอง หากกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนแรก (Asian NICs) ดังเชนเกาหลีใต
ไตหวัน และสิงคโปร และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs)
ดังเชน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ไมยอมรวมแบกรับภาระเงินบริจาคเพิ่มขึ้น
ธนาคารพัฒนาอาเซียยอมกลายเปนสถาบันการเงินที่ไรบทบาทและไรอนาคต

