คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2545

พอล ครุกแมน กับยอรจ บุช จูเนียร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ยอรจ บุช จูเนียร ปราศรัยในตลาดหลักทรัพย Wall Street เมือ่ วันอังคารที่ 9
กรกฎาคม 2545 แสดงความปริวิตกวา ประชาชนชาวอเมริกันอาจเสื่อมศรัทธาในระบบทุนนิยมเสรี
เนื่องเพราะการลมละลายของบริษัทยักษใหญบริษัทแลวบริษัทเลา อันเปนผลจากการตกแตงบัญชี
ประพฤติมชิ อบ และฉอโกงของผูบริหาร บุชเสนอใหมีการแกไขกฎหมายเพื่อลงโทษทางอาญาผูบริหาร
บริษัทเหลานั้น พรอมทั้งเทศนาเรื่องบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance)
พอล ครุกแมน (Paul Krugman) ศาสตราจารย ‘ปากหมา’ แหง M.I.T. ไมเคยเรียกบุช
วาเปนอัปรียชน แตครุกแมนก็ทนมิไดกับประพฤติกรรม ‘มือถือสาก ปากถือศีล’ ของบุช ใครก็ตาม
ทีช่ มการถายทอดโทรทัศนการปราศรัยของบุชในตลาดหลักทรัพย Wall Street อาจหลงคิดวา บุชเปน
Good Guy ใครเลาจะคิดวา คนที่มีหนาตาดูซื่อๆ และเทศนาเรื่องบรรษัทภิบาลดวยความเชื่อมั่น
กําลังสวมหนากาก หากถอดหนากากออก ก็จะเห็นตัวตนที่แทจริง ซึ่งมิไดแตกตางจากผูบริหาร Enron
และ World.com แตคนทีอ่ ยูในเผาพันธุเดียวกับผูบริหาร Enron และ World.com นีม้ ใิ ชหรือ ที่กําลัง
เรียกรองใหผูบริหารบริษัททั้งหลายมีบรรษัทภิบาล ทั้งๆที่เขาควรจะเรียกรองตนเองมากกวาเรียกรอง
ผูอื่น
ครุกแมนรูเห็นเชนชาติและรูเทาทันบุช ชนิด ‘ไกเห็นตีนงู งูเห็นนมไก’ ครุกแมนจึงเขียน
บทความเรื่อง “Succeeding in Business” ดักคอบุชเมือ่ วันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2545 โดยที่
กอนหนานั้นเปดโปงบุชในบทความเรื่อง “Everyone Is Outraged” เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม ศกเดียวกัน
ทัง้ สองเรื่องตีพิมพในหนังสือพิมพ The New York Times
ในป 2529 ยอรจ บุช จูเนียร ผูมีปริญญา M.B.A. มีตาแหน
ํ
งเปน C.E.O. ในบริษัท
ประกอบธุรกิจการพลังงานเล็กๆชื่อ Spectrum 7 แตบุชตองถือเปนนักบริหารชั้นเลว เพราะ Spectrum
7 ขาดทุน บุชรอดตัวเนื่องจาก Harken Energy Corporation ซึง่ ประกอบธุรกิจการพลังงานในรัฐ
เท็กซัสเขามาซื้อกิจการ Harken Energy Corp จายเงินซื้อถึง 2 ลานดอลลารอเมริกัน อันเปนราคา
ทีส่ งู กวาพืน้ ฐานที่เปนจริง ทั้งนี้เขาใจกันวา Harken Energy Corp ตองการสถาปนาความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภกับตระกูลบุช เพราะเวลานั้น พอของบุชเปนใหญในแผนดินสหรัฐเมริกา
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เมื่อ Spectrum 7 ถูกครอบโดย Harken Energy Corp บุชตามเขาไปเปนกรรมการ
บริหารดวย Harken Energy Corp มีปญ
 หาการขาดทุน แตสามารถซอนเรนปญหาดวยการขาย
บริษัทลูกชื่อ Aloha Petroleum ในป 2532 ในเวลานั้น บุชนอกจากดํารงตําแหนงกรรมการบริหารแลว
ยังรวมอยูในคณะกรรมการตรวจสอบภายในดวย
Harken Energy Corp ใชวิธีการฉอฉลในการกลบตัวเลขการขาดทุน กลุม ผูบริหาร
Harken Energy Corp ยืมเงินจากบริษัทของตนมาซื้อ Aloha Petroleum ดวยราคาสูงกวาพื้นฐาน
ทีเ่ ปนจริง อันเปนผลให Harken Energy Corp มีกาไรจากการขายบริ
ํ
ษัทดังกลาวถึง 10 ลานดอลลาร
อเมริกนั ซึ่งตกประมาณ 75% ของผลขาดทุนในป 2532
กลุมคนที่ซื้อ Aloha Petroleum พากันปน ราคาหุนจนไตเพดานระดับสูง เมื่อราคาหุน
สูงไดทแี่ ลว ก็พากันขายหุนทิ้ง เพราะคนกลุมนี้รูดีวา เปนราคาที่สูงกวาพื้นฐานที่เปนจริงมาก บุชรวม
สังฆกรรมในการหาประโยชนจากขอมูลภายใน (Inside Information) ครั้งนี้ โดยขายหุนสองในสาม
ทีถ่ อื อยู และไดเงิน 848,000 ลานดอลลารอเมริกัน แตบชุ ทําแชเชือนไมรายงานคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย (Securities and Exchange Commission = SEC) กวาจะสงรายงานก็เปนเวลาอีก 34
สัปดาหตอมา บันทึกภายใน SEC ระบุวา บุชกระทําผิดกฎหมาย แตไมมีการลงโทษ เพราะพอของ
บุชเปนใหญในแผนดินสหรัฐอเมริกา
SEC ตรวจสอบพบการใหกูยืมเงินและการขาย Aloha Petroleum ชนิดไมชอบมา
พากลในภายหลัง จึงสั่งให Harken Energy Corp ปรับแกตัวเลขรายไดของป 2532
หนังสือพิมพที่เปดโปงประพฤติกรรมของบุชมิใชใครที่ไหนอื่น หากแตเปน The Wall
Street Journal (March 4, 1995) และ The Washington Monthly
บุชพยายามแกตัวเรื่องนี้ดวยเหตุผลตางๆกัน ในการรณรงคเลือกตั้งผูวาการมลรัฐ
เท็กซัสในป 2537 บุชแกตัววา SEC สงแบบฟอรมผิดมาใหกรอก เมือ่ ตนเดือนกรกฎาคม 2545 อรี
เฟลชเชอร (Ari Fleischer) โฆษกทําเนียบขาวแกตัววา เปนความผิดพลาดของทนายความบริษัท
Harken Energy Corp การเปลีย่ นแปลงขอแกตัวมิไดอาศัยศิลปะแหงมุสาวาทะชั้นยอด ดังที่ครุกแมน
กลาววา ขอแกตัวเปลี่ยนจาก ‘The dog ate my homework’ มาเปน ‘My lawyer ate my homework four times’
ครุกแมนชี้ใหเห็นวา บุชมิใชบุคคลเดียวในคณะรัฐบาลที่ถีบตัวขึ้นมามีฐานะรํ่ารวย
ดวยวิธีการอันนากังขา โธมัส ไวท (Thomas White) และดิก เชนีย (Dick Cheney) อยูในกลุมเดียวกับ
บุชดวย
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เหตุใดบุชจึงมีความสามารถในการคัดสรรบุคคลที่มีโทษสมบัติเมื่อมองจากสังคม
โดยสวนรวมมารวมสังฆกรรมได ?
ไมมีใครตอบไดดีกวาตัวบุชเอง
หมายเหตุ
บทความของพอล ครุกแมน ดู
Paul Krugman, “Everyone Is Outraged”, The New York Times (July 2, 2002)
Paul Krugman, “Succeeding in Business”, The New York Times (July 2,
2002)

