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รายงานการวิจัยเปิดเผยความลับของจีนที่ปล่อยกูเ้งินแก่ประเทศก าลังพัฒนา 

 

 
ภาพ : ทางรถไฟสาย Nairobi-Naivasha เป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ที่จีนปล่อยกูย้ืมเงินให้เคนยา 

 
รายงานการวิจัยที่เปิดเผยในวันพุธที่ผ่านมา (1 เม.ย. 64) แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินของจีนกับประเทศ
ก าลังพัฒนานั้นเป็นเรื่องซ่อนเร้นดูไม่ปกติและมีการก าหนดให้ผู้กู้ต้องให้ความส าคัญกับการช าระหนี้กับธนาคารที่
ก่อตั้งโดยประเทศจีนก่อนเจ้าหนี้รายอื่น 

จากข้อมูลที่รวบรวมมากว่า 3 ปี โดย Aid Data ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่สถาบัน College of 
William & Mary จากศึกษาสัญญาการให้กู้ยืมเงินของจีนมีมากถึง 100 ฉบับ ที่เป็นสัญญาเงินกู้ที่จีนท ากับ
ประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางจ านวน 24 ประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ก าลังดิ้นรน
ฝ่าฟันกับภาระหนี้ที่เพ่ิมสูงขึ้นท่ามกลางการชะลดตัวทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด -19 

โดยข้อมูลจากการวิจัยให้ความสนใจมุ่งไปศึกษาเก่ียวกับบทบาทของจีนซึ่งถือว่าเป็น เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของโลกที่
มีการให้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นหนี้ระหว่างประเทศทวิภาคใีห้กับประเทศต่างๆ ใน แอฟริกา ยุโรปตะวันออก ละตินอเมริกา 
และเอเชีย โดยสัญญาที่มีการศึกษานั้น คิดเป็น 65% ของสัญญาทั้งหมดที่จีนให้กู้ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ  

โดย นาง Anna Gelpern ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย Georgetown ในสหรัฐอเมริกา กล่าวไว้ใน
เอกสารงานวิจัยของพวกเขาว่า “ จีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในโลก แต่เรายังขาดข้อเท็จจริงพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการให้กู้ยืม”  
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นักวิจัยจาก AidData ของศูนย์การพัฒนาโลก (CGD-Center for Global Development) สถาบัน Kiel ของ
เยอรมน ีและสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Peterson ได้เปรียบเทียบสัญญาเงินกู้ของจีนกับผู้ให้กู้รายใหญ่
ประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือท าการประเมินอย่างเป็นระบบครั้งแรก เกี่ยวกับข้อก าหนดตามกฏหมายในการให้กู้ยืมเงิน
ระหว่างประเทศของจีน  

จากรายงานการวิจัยทั้ง 77 หน้า พบว่า มีคุณลักษณะที่ผิดปกติหลายประการในข้อตกลงที่ปรับแก้จากสัญญา
มาตรฐานที่ประเทศอ่ืนใช้กัน โดยพบว่าจีนได้แก้ไขสัญญาบางข้อเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช าระหนี้คืนกับประเทศ
เหล่านี้ 

อาทิเช่น ข้อก าหนดการรักษาความลับที่ป้องกันไม่ให้ผู้กู้เปิดเผยเงื่อนไขของการกู้ยืม  การจัดเตรียมหลักประกัน  
(ที่ไม่เป็นทางการ) ซ่ึงส่งผลดีต่อผู้ให้กู้ชาวจีนมีความได้เปรียบเหนือเจ้าหนี้รายอ่ืน และสัญญาว่าจะรักษาสภาพหนี้
ให้พ้นจากการปรับโครงสร้างโดยรวม ซึ่งท าให้สัญญาเงินกู้ของจีนเหล่านี้ไม่ต้องปฎิบัติตามปฎิญานในข้อตกลง
ปารีสที่ประเทศพัฒนาแล้วเห็นพ้องร่วมกันที่จะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถปรับเงื่อนไขในการช าระเงินได้ หรือ 
เรียกว่า  “Paris Club" 

สัญญาดังกล่าวยังช่วยให้จีนสามารถยกเลิกการใหกู้ย้ืมเงินหรือเร่งการช าระหนี้ได้เร็วขึ้น 

นาย Scott Morris นักวิจัยอาวุโส และเป็นผู้ร่วมเขียนรายงาน กล่าวว่า  การค้นพบนี้ท าให้เกิดค าถามเกี่ยวกับ
บทบาทของจีนในฐานะหนึ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักกลุ่ม G20 ซึ่งได้ตกลง "กรอบการปฎิญานปารีส" ที่
ออกแบบมาเพ่ือช่วยเหลือประเทศที่ยากจนให้สามารถรับมือกับภาวะความกดดันของ Covid-19 โดยให้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้สินทั้งหมด  กรอบท างานดังกล่าวเรียกร้องให้เจ้าหนี้รวมถึงผู้ให้กู้ภาคเอกชนปฏิบัติต่อลูกหนี้ทุกราย
เท่าเทียมกัน  แต่เขากล่าวว่า สัญญาส่วนใหญ่ของจีนไดห้้ามไม่ให้ ประเทศลูกหนี้ต่างๆปรับโครงสร้างหนี้นั้นภายใต้
เงื่อนไขทีเ่หมือนกันและห้ามติดต่อประสานงานกับเจ้าหนี้รายอื่นๆ  และ นาย Scott Morris กล่าวกับรอยเตอร์ ว่า 
“นั่นเป็นข้อห้ามที่น่าสงสัยมากและดูเหมือนว่าจะสวนทางกับพันธะสัญญาที่จีนท าไว้ใน G20” แต่ก็เป็นไปได้ที่จีน
อาจจะไม่บังคับให้ใช้ข้อก าหนดนั้นในสัญญาเงินกูเ้หล่านี้ก็ได้ 

โดยจีนเคยกล่าวไว้ในอดีตว่า สถาบันการเงินไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้กู้อย่างเป็นทางการของประเทศ แต่เป็นสถาบันที่
ท างานเพ่ือช่วยบรรเทาทุกข์ด้านภาระหนี้สินของชนชาติแอฟริกัน  ในเดือนพฤศจิกายน ปี2563 จีนได้ขยายเวลา
พักช าระหนี้ให้กับประเทศก าลังพัฒนาซึ่งมีมูลค่ารวมกัน 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใต้แผนงานกลุ่ม G20 ซึ่งถือ
ว่า มีมูลค่าหนี้สูงที่สุดในบรรดาสมาชิกของกลุ่ม 

เอกสารทีน่ักวิจัยน ามาศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย สัญญาทีจ่ีนท ากับประเทศแคเมอรูน 23 ฉบับ ประเทศเซอร์เบีย 
10 ฉบับ ประเทศอาร์เจนตินา 8 ฉบับ และ ประเทศเอกวาดอร ์8 ฉบับ   
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โดยในเดือนมกราคม ปี2564 ที่ผ่านมา ธนาคารโลก ย้ าเตือนว่า หลายประเทศต้องการให้มีการช่วยเหลือบรรเทา
การช าระหนี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ท าให้สภาพเศรษฐกิจ
ถดถอยทั่วโลก 

ความเห็นของ สคต. 
 
สคต. มองว่า  การขอกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ าจากประเทศจีนนั้นมีเงื่อนไขไม่มากนัก เมื่อเทียบกับการกู้เงินเพ่ือพัฒนา
โครงการจากธนาคารโลก หรือการขอเงินให้เปล่าจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหรือองค์การสหประชาชาติ  โดยงบ
ลงทุนมหาศาลเหล่านี้จากจีน ช่วยต่อลมหายใจให้กับโครงการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้าง ถนน สนามบิน 
ทางรถไฟ ท่าเรือ และโทรคมนาคม ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ท่ีจีนเริ่มมีบทบาทเป็นผ็ให้กู้มาในช่วงครึ่งหลัง
ของปี พ.ศ. 2558 
 
จีนได้ออกเงินกู้ให้แก่ประเทศในแอฟริกาไปแล้ว มากกว่า 8.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3 ล้านล้าน
บาท) บางครั้งเงินกู้จะใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน เป็นทรัพยากรในประเทศหรือสัมปทานระยาวในการเข้าถึง
ทรัพยากรในประเทศนั้นๆ เช่น น้ ามัน แร่ธาตุ หรือ ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ และหลายประเทศในแอฟริกาก็
ประสบปัญหาในการช าระหนี้เงินกู้ที่ยืมมา ตัวอย่างเช่น ประเทศแองโกลา เงินที่ได้จากการส่งออกน้ ามันส่วนใหญ่
จะถูกน ามาช าระหนี้เงินกู้จากจีนที่มีมูลค่าอย่างน้อย 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 7 แสนล้านบาท) จน
น าไปสู่วิกฤติสภาพคล่องที่อาจน าไปสู่ปัญหาเงินเฟ้อ  หรือ กรณีที่ศรีลังกากู้เงินจากจีนเพ่ือสร้างท่าเรือ 
Hambantota ที่อยู่ในเส้นทางสายไหมใหม่ทางทะเล ไม่มีเงินใช้หนี้และดอกเบี้ย รัฐบาลศรีลังกาต้องยกท่าเรือแห่ง
นี้ให้หน่วยงานของรัฐบาลจีน China Merchant Port Holding ไปบริหารแทนเพ่ือใช้หนี้ 
 
ราว 1 ใน 3 ของเงินกู้ที่จีนปล่อยให้แอฟริกามีสินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน ประเทศที่ได้เงินกู้มา
ในลักษณะนี้ ได้แก่ แองโกลา สาธารณรัฐคองโก อิเควทอเรียลกินี  กานา ไนเจอร์ และ ซูดาน  แม้แต่เคนยาเอง 
ตอนนี้จีนกลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของเคนยา และมากกว่าครึ่งหนึ่งของหนี้ต่างประเทศก็มาจากจีน การปล่อย
เงินกู้เช่นนี้ช่วยให้ประเทศเหล่านี้สามารถกู้เงินจากต่างประเทศได้ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่ได้จากที่อ่ืน ในขณะที่จีน
ยังคงลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บรรดาผู้น าภาคธุรกิจในลาตินอเมริกาและแอฟริกาก็เริ่มมีทีท่ากังวล
เกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน และความไม่สมดุลทางการค้าดังกล่าวทีเ่พ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
 
แหล่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ของจีนในแอฟริกา คือ โครงการสินเชื่อเพ่ือการส่งออก ซึ่งจีนจะมอบเงินกู้ให้รัฐบาลที่รับ
การสนับสนุนเพื่อช าระค่าสินค้าส่งออกจากผู้ให้กู้ ตัวอย่างเช่น จีนอาจสนับสนุนเงินทุนส าหรับโครงการก่อสร้างใน
ประเทศต่างๆ ในทวีปแอฟริกาโดยใช้บริษัทก่อสร้าง คนงาน และอุปกรณ์ก่อสร้างจากจีน ดังนั้น การไม่จ้างแรงงาน
ท้องถิ่นและการขาดความโปร่งใสท าให้การลงทุนของจีนอาจจะมีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และเสียงชื่นชม ยิ่งมีชาว 
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จีนเข้ามาท างานมากเท่าไร โอกาสที่คนแอฟริกันจะมีงานท าก็ยิ่งลดลงเท่านั้น  การที่คนงานจีนในพ้ืนที่ก่อสร้างใน
แอฟริกามีมากกว่าคนงานแอฟริกันซึ่งเป็นคนท้องถิ่นนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โครงการของจีนอาจไม่ช่วยให้ มีการ
จ้างงานคนแอฟริกันมากพอ แต่บริษัทก่อสร้างของจีนก็ท างานด้วยค่าจ้างที่ไม่แพงและช่วยให้ประเทศในแอฟริกามี
โครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็นในราคาท่ีถูกกว่า 
 
ดังนั้น ความน่ากงัขาในเชิงจริยธรรมของสินเชื่อเพ่ือการส่งออกของจีน ก็คือ เงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อให้ประเทศ
ในแอฟริกา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในลาตินอเมริกาและแอฟริกาก็ยินดีรับเงินกู้จากจีน เนื่องจาก
ประเทศเหล่านี้พยายามผลักดันโครงการพัฒนาที่ล่าช้ามานาน  การระบาดของโควิด-19 ถือเป็นจุดวัดใจว่าทางการ
จีนจะเลือกเส้นทางใด หากยังเดินหน้าเข้าถือครองโครงการขนาดใหญ่เพ่ือชดเชยการผิดนัดช าระหนี้ของเหล่า
ประเทศลูกหนี้ ค าครหาก็มีแต่จะเสียงดังข้ึน ผนวกกับการที่ถูกโจมตีอยู่ต่อเนื่องว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดโรค
โควิด-19 ภาพลักษณ์ของจีนจะยิ่งไม่ต่างจากผู้ร้ายในสายตาประชาคมโลก 
 
ในส่วนของไทย เราควรติดตามภาวะการเงินของประเทศที่กู้เงินจากจีนเหล่านี้ ว่าจะสามารถช าระเงินกู้ให้จีนได้
ตามสัญญาหรือไม่ และจีนจะมีมาตรการอย่างไรหากเกิดการผิดช าระหนี้ขึ้น เนื่องจาก หากประเทศใดมีการขาด
สภาพคล่องด้านการเงินแล้ว จะท าให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ในระบบเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อภาคธุรกิจต่างๆ 
เช่น ผู้น าเข้า เป็นต้น ให้มีปัญหาด้านสภาพคล่องตามไปด้วย โดยเคนยาก็เริ่มมีปัญหาดังกล่าวมากขึ้น ท าให้ธุรกิจ
ต่างๆ มีความระมัดระวังในการลงทุนหรือด าเนินโครงการใหม่ๆ ตามไปด้วย ซึ่ง สคต. จะได้รายงานให้ทราบต่อไป 
เนื่องจากอาจส่งผลต่อสภาพคล่องในการช าระเงินของผู้น าเข้าของเคนยาได้ในอนาคต 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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