คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถนุ ายน 2546

การปฏิสังขรณอิรัก จะบูรณะฟนฟูอิรักอยางไร?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คําถามพืน้ ฐานวาดวยการปฏิสังขรณอิรักมีอยูอยางนอย 3 คําถาม ไดแก
คําถามที่หนึ่ง ใครควรมีหนาที่บูรณะฟนฟูอิรัก?
คําถามที่สอง ใครควรรับภาระตนทุนการบูรณะฟนฟูอิรัก?
คําถามที่สาม จะบูรณะฟนฟูอริ ักไดอยางไร?
ตอนแรกของบทความชุดนี้พยายามตอบคํ าถามสองขอแรก (ผูจัดการรายวัน
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2546) บทความนี้จะพยายามตอบคําถามที่สาม
กล า วโดยหลั ก การแล ว ประชาชนชาวอิ รั ก ควรจะเป น ผูกํ าหนดชะตากรรม
บานเมืองของตน จะบูรณะฟนฟูอริ กั อยางไร และจะเปลี่ยนโฉมหนาระบบเศรษฐกิจอิรกั ในทิศทาง
ใด ควรจะถามประชาชนชาวอิรัก แตสหรัฐอเมริกามิไดตองการใหประชาชนชาวอิรักมีสวนรวม
ในการกําหนดชะตากรรมบานเมืองของตน และปฏิบัติตออิรักเสมือนหนึ่งอาณานิคมโดยพฤตินัย
(de facto Colony) ดวยการชี้ขาดใหระบบเศรษฐกิจอิรักเดินบนเสนทางฉันทมติแหงวอชิงตัน
(Washington Consensus) และผนวกอิรกั เขาเปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลก โดยมิไดไตถาม
ความตองการของประชาชนชาวอิรักแมแตนอย
ในการบูรณะฟนฟูอิรัก และการกําหนดทิศทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอิรัก
จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจอิรักในระดับหนึ่ง มิฉะนั้นการกําหนดแผนการบูรณะ
ฟนฟูและแผนการพัฒนาประเทศอิรักอาจผิดพลาดได สังคมตะวันตกมีองคความรูเกี่ยวกับอิรัก
อยางจํ ากัดจํ าเขี่ยมาก ความรูเกี่ยวกับตะวันออกกลางสวนใหญเปนความรูเกี่ยวกับอิสราเอล
ซาอุดีอาระเบีย ปาเลสไตน และเลบานอน เกือบจะไมมีผูเชี่ยวชาญเศรษฐกิจอิรักในสังคมตะวันตก
เลย นับตัง้ แตป 2516 เปนตนมา ธนาคารโลกมิไดจัดสรรเงินใหกูแกอิรักอีกเลย เนื่องจากอิรัก
รํ่ ารวยจากวิกฤติการณนํ้ ามัน จนไมอยูในขายที่จะไดรับเงินกูจากธนาคารโลก ดวยเหตุดังนี้
ธนาคารโลกจึงมิไดสนใจศึกษาสังคมเศรษฐกิจอิรกั สวนกองทุนการเงินระหวางประเทศ แมจะเคย

2
ผลิตรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจอิรกั โดยที่รายงานฉบับลาสุดเปนฉบับป 2526 มิไดติดตามศึกษา
เศรษฐกิจอิรักหลังจากนั้น
บรรดาองคกรผลิตความคิด (Think Tanks) ดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ แม
ในระดับนํา ดังเชน The Brookings Institution หรือ Institute for International Economics มิได
มีงานศึกษาวิจัยวาดวยเศรษฐกิจอิรัก ความขอนี้เปนจริงสําหรับองคกรพัฒนาเอกชนและขบวน
การประชาชนระหวางประเทศดวย
การขาดแคลนผูรูเรื่องเศรษฐกิจอิรกั นับเปนอุปสรรคสําคัญในการวางแผนบูรณะ
ฟนฟูอิรัก รัฐบาลอเมริกันพึ่งชาวอิรักอพยพในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร US-Iraq
Business Coalition ซึง่ มีนายรูบาร สันธิ (Rubar Sandi) เปนผูนํา
อิ รัก เคยเปน สั งคมเกษตรดุจดัง สัง คมมนุษ ยโ ดยทั่ วไป แต ก ารเติ บ ใหญ ของ
อุตสาหกรรมนํามั
้ น ทําใหภาคเกษตรกรรมมีขนาดเล็กลงมาก กอนเกิดสงครามอาวเปอรเซียในป
2533-2534 ภาคเกษตรกรรมใหผลผลิตประมาณ 11% ของ GDP และจางงานประมาณ 30%
ของกําลังแรงงาน โดยไมสามารถผลิตอาหารเลี้ยงดูประชาชนชาวอิรักไดทั้งประเทศ และตอง
พึง่ พิงการนําเขาอาหารจากตางประเทศ
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มิใชนํ้ามันเริ่มมีพลวัต เมื่ออิรักไดเอกราชในป 2475
แต ความไรเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศและนโยบายของรัฐบาลในการยึดกิจการ
อุตสาหกรรมของเอกชนมาเปนของรัฐในปลายทศวรรษ 2500 รวมตลอดจนการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในชวงตนทศวรรษ 2510 มีผลลดทอนการลงทุนของเอกชน
ครัน้ ยางสูก ลางทศวรรษ 2520 รัฐบาลอิรักหันมาสงเสริมการลงทุนของเอกชน อุตสาหกรรมสําคัญ
ของอิรกั นอกเหนือจากอุตสาหกรรมนํ้ามัน ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมวัสดุกอสราง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอาหาร
สังคมเศรษฐกิจอิรักเมื่อตนทศวรรษ 2520 แลดูสดใส แตแลวสงครามระหวางอิรัก
กับอิหรานระหวางป 2523-2531 มีผลในการทําลายศักยภาพทางเศรษฐกิจของอิรักอยางสําคัญ
ไม เ พี ย งแต อิ รั ก จะไม ส ามารถเดิ น หน า ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม เนื่ อ งจากต อ งผัน
ทรัพยากรไปใชในการสงครามเทานั้น หากยังตองแบกภาระหนี้ตางประเทศจํานวนมากอีกดวย
สงครามอ าวเปอรเซียระหวางป 2533-2534 กอผลอยางเดียวกัน คราวนี้
สหประชาชาติมีมติควํ่าบาตรอิรกั ในทางเศรษฐกิจ (Economic Sanction) การควํ่าบาตรระหวางป
2533-2546 ยาวนานพอที่จะทําใหอิรักเปนงอยในทางเศรษฐกิจ นอกจากรายไดจากการสงออก
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จะเหือดหาย และไมมีการลงทุนจากตางประเทศมากเทาที่ควรแลว บรรดาโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ (Infrastructure) ลวนผุกรอน เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ
รวมทั้งอุตสาหกรรมนํามั
้ น ลวนเสื่อมโทรมและลาสมัย อันกระทบตอประสิทธิภาพการผลิต รัฐบาล
ขาดแคลนรายไดสําหรับการจัดสรรสวัสดิการพื้นฐานใหแกประชาชน มาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชนเสื่อมทรุด การควํ่ าบาตรทางเศรษฐกิจทํ าใหการขาดแคลนอาหารปรากฏโดยทั่วไป
ทารกและเด็กเล็กมีปญหาทุพโภชนาการ และถึงแกความตายกอนวัยอันสมควร มิไยตองกลาววา
รัฐบาลอิรกั ตองแบกภาระหนี้ตางประเทศจนหลังแอน สวนหนึ่งเปนเพราะตองชดใชความเสียหาย
อันเกิดจากการกอสงคราม
ชะตากรรมของระบบเศรษฐกิจอิรักแขวนอยูกับอุตสาหกรรมนํ้ ามันเปนสํ าคัญ
อุตสาหกรรมนํ้ามันไมเพียงแตมีความสําคัญในโครงสรางการผลิตเทานั้น หากยังมีความสําคัญ
ยิง่ ยวดในโครงสรางการสงออกอีกดวย The Economist Intelligence Unit (EIU) ประมาณการวา
ระบบเศรษฐกิจอิรักในปจจุบันมีผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติประมาณ 28,000 ลานดอลลาร
อเมริกนั มีรายไดจากการสงออกนํ้ามันประมาณ 15,000-16,000 ลานดอลลารอเมริกัน หัวใจของ
การบูรณะฟน ฟูอิรักจึงอยูที่การฟนคืนการผลิตนํ้ามันใหเขาสูภาวะปกติ
อิรกั มีนามั
ํ้ นสํารองประมาณ 112,500 ลานบารเรล คิดเปนประมาณ 10.8% ของ
ปริมาณนํามั
้ นสํารองในมนุษยพิภพ กอนสงครามอาวเปอรเซีย อิรักผลิตนํ้ามันไดวันละ 3.8 ลาน
บารเรล เมื่อสหประชาชาติมีมติควํ่าบาตรอิรักทางเศรษฐกิจ อิรักมีกําลังการผลิตนํ้ามันลนเกิน
เพราะมิอาจสงออกนํ้ามันอยางเปนทางการได และตองหารายไดจากการลักลอบสงออก การผลิต
นํามั
้ นในอิรักจึงมิไดอยูในภาวะปกติ
การควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจสรางภาวะทุกขเข็ญแกประชาชนชาวอิรักอยางสําคัญ
สังคมอิรักมิเพียงแตขาดแคลนอาหารเทานั้น หากยังขาดแคลนยารักษาโรคอีกดวย ในป 2534
สหประชาชาติมีมติ Oil for Food เพื่อบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ
โดยโอนออนใหอิรักสงออกนํ้ามัน เพื่อนํารายไดไปซื้ออาหารและยารักษาโรค แตซัดดัม ฮุสเซน
ไมยอมรับมตินี้ เพราะเห็นวา มูลคานํ้ามันที่อนุญาตใหสงออกนั้นนอยเกินไป จวบจนป 2538
เมือ่ สหประชาชาติยินยอมใหอิรักสงออกนํ้ามันมูลคา 2,000 ลานดอลลารอเมริกัน อิรักจึงยอมรับ
มตินี้ แตกวาที่ประชาชนชาวอิรักจะไดรับอาหารตามโครงการ Oil for Food งวดแรกก็ตกเดือน
มีนาคม 2540 ในป 2542 องคการ UNICEF สํารวจพบวา อัตราการตายของเด็กชาวอิรักเพิ่มขึ้น
เทาตัว เมือ่ เทียบกับอัตรากอนเกิดสงครามอาวเปอรเซีย ในปนั้นเอง สหประชาชาติยินยอมใหอิรัก
สงออกนํามั
้ นโดยมิไดกําหนดเพดาน เพียงแตมีการควบคุมรายการสินคาที่อิรักจะนําเขา เพื่อมิให
มีการนําเขาสินคาที่อาจนําไปใชผลิตอาวุธได
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การผอนปรนใหอริ กั สามารถสงออกนํ้ามันไดมากขึ้น แมจะทําใหอิรักเพิ่มการผลิต
นํามั
้ นเปนวันละ 2.5 ลานบารเรล แตยังตํ่ากวากําลังการผลิตกอนเกิดสงครามอาวเปอรเซีย (3.8
ลานบารเรลตอวัน) การฟนคืนกําลังการผลิตสูระดับดังกลาวนี้มิใชเรื่องงาย เพราะโรงงานนํ้ามันใน
อิรักขาดการบํารุงรักษา เทคโนโลยีทั้งดานการขุดและการกลั่นนํ้ามันลาสมัย อีกทั้งทอสงนํ้ามัน
ชํารุดเสียหาย สวนหนึง่ เปนเพราะสงคราม อีกสวนหนึ่งเปนเพราะอายุขัย การฟนคืนกําลังการผลิต
นํ้ามันในอิรักจึงตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนหานอยไม รายงานขาวบางกระแสอางวาอาจตองการ
เงินลงทุนถึง 5,000 ลานดอลลารอเมริกัน ดวยเหตุดังนี้ การฟนคืนการผลิตนํ้ามันในอิรัก จึงตอง
อาศัยเวลามิจําเพาะแตตองอาศัยเงินทุน
แตหัวใจในการบูรณะฟนฟูอิรักมิไดอยูที่การฟนคืนการผลิตนํ้ามันเทานั้น การ
ขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) เปนอุปสรรคตอการปฏิสังขรณ
เศรษฐกิจอิรักดวย ยิ่งไปกวานั้น ความไมมั่นคงของระบบสถาบันการเงินกลายเปนปจจัยที่ถวง
กระบวนการบูรณะฟนฟูอิรัก แตการพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหเขมแข็งมั่นคงตองใชเวลา อิรัก
มิไดมปี ญ
 หาการเงินภายในประเทศเทานั้น หากยังมีปญหาการเงินระหวางประเทศอีกดวย ความ
ออนแอทางดานการเงินระหวางประเทศมีผลตอคาของเงินและความเชื่อมั่นของตลาดการเงิน
ระหวางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจอิรัก
อิรักจะไมสามารถเดินหนาบูรณะฟนฟูเศรษฐกิจได หากยังไมสามารถแกปญหา
ภาระในการชําระหนี้ตางประเทศ เพราะภาระดังกลาวนี้หนักหนาสาหัสเกินกวาสังคมเศรษฐกิจ
อิรักในปจจุบันจะแบกรับได อิรักมีภาระในการชําระหนี้ตางประเทศประมาณ 350,000 ลาน
ดอลลารอเมริกัน สวนสํ าคัญเปนภาระในการชดใชความเสียหายอันเกิดจากการกอสงคราม
ทัง้ สงครามที่ทํากับอิหราน (2523-2531) และสงครามอาวเปอรเซีย (2533-2534) ภาระเงินกูตาง
ประเทศมีประมาณ 60,000-120,000 ลานดอลลารอเมริกัน (ตัวเลขขึ้นอยูกับการคํานวณดอกเบี้ย
คางจาย และภาระหนี้อันเกิดจากการทําสงครามกับอิหราน) อัตราภาระการชําระหนี้ (Debt
Service Ratio) ตกประมาณ 25% ของรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ นับเปนภาระสาหัส
สากรรจ ในสภาพปจจุบัน อิรักไมสามารถชําระหนี้ตางประเทศไดหมด และภาระการชําระหนี้
จะกลายเปนพันธนาการที่หนวงเหนี่ยวกระบวนการบูรณะฟนฟูเศรษฐกิจอิรัก
หนี้ตางประเทศสวนใหญของอิรักเปนหนี้รัฐบาล ประเทศเจาหนี้สวนใหญเปน
ประเทศในตะวันออกกลาง รัสเซีย และยุโรปตะวันออก อิรกั เปนหนี้สหรัฐอเมริกานอยมาก เพียง
ประมาณ 2,000 ลานดอลลารอเมริกัน

5
วงวิชาการเศรษฐศาสตรเริ่มมีวิวาทะวาดวยการยกหนี้ใหอริ กั โดยถือวา หนี้ตาง
ประเทศที่กอในยุคซัดดัม ฮุสเซน เปน Odious Debt ไมสมควรที่รัฐบาลอิรักหลังยุคซัดดัม ฮุสเซน
จะตองรับภาระ ในเมื่อซัดดัม ฮุสเซน เปนผูนําเผด็จการที่ไรธรรมาภิบาล และหนี้ตางประเทศที่กอ
ขึ้นจํานวนมากมิไดใชใหเปนประโยชนแกประชาชนชาวอิรักอยางแทจริง การยกหนี้ใหอิรักจะชวย
ใหอิรักไมตองลมลุกคลุกคลาน และเปนการสงสัญญาณใหตลาดการเงินระหวางประเทศรับรูวา
การใหกแู กรัฐบาลเผด็จการหรือรัฐบาลที่ไรธรรมาภิบาลมีความเสี่ยงอันเกิดจากการ 'ชักดาบ' หรือ
การยกหนี้ให
การยกหนี้ใหอริ กั ยอมทําใหประเทศเจาหนี้เสียประโยชน แมสหรัฐอเมริกาจะเสีย
ประโยชนในฐานะประเทศเจาหนี้ แตสหรัฐอเมริกาอาจสนับสนุนขอเสนอนี้ เนื่องจากอิรักเปนหนี้
สหรัฐอเมริกาไมมาก ยอรจ โซรอส (George Soros) สนับสนุนมาตรการการยกหนี้ใหอิรัก แตเฟร็ด
เบิรกสเต็น (Fred Bergsten) แหง Institute for International Economics ไมเห็นดวยกับขอเสนอ
นี้ เพราะเกรงวาจะกอความปนปวนในตลาดการเงินระหวางประเทศ หากถือวาหนี้ที่กอในยุค
รัฐบาลเผด็จการเปน Odious Debt และตองยกหนี้ให ไมจําเพาะแตจะตองยกหนี้ใหอิรักเทานั้น
หากยังตองยกหนี้ใหไนจีเรีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต และประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศอีกดวย
ไมวาการณจะเปนประการใดก็ตาม หากไมมีการยกหนี้ใหอิรัก หรือแมแตการ
ผอนคลายภาระหนี้ตางประเทศของอิรัก อิรักจะยังตองลมลุกคลุกคลานทางเศรษฐกิจตอไปอีก
นานแสนนาน มิพักตองกลาวถึงการลมลุกคลุกคลานในการจัดระเบียบสังคมการเมืองภายใน
ประเทศ
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