ผลการประชุมประจำ�ปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 3

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมประจำ�ปีสภาผู้ว่าการธนาคาร
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian
Infrastructure Investment Bank: AIIB)
ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมุมไบ
สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
การประชุ ม ประจำ � ปี ส ภาผู้ ว่ า การ AIIB
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและ
ความร่วมมือเพื่อการระดมทุนสำ�หรับโครงสร้าง
พื้นฐาน” (Mobilizing Finance for Infrastructure:
Innovation and Collaboration) รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทย
ได้ มี ถ้ อ ยแถลงถึ ง บทบาทที่ แข็ ง ขั น ของ AIIB
ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ประเทศ
สมาชิ ก เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานมาแล้ ว
กว่า 12 ประเทศ คิดเป็นจำ�นวนเงินประมาณ
4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับแต่เริ่มจัดตั้งเมื่อ
ปี 2559 นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการสนับสนุน
การระดมทุนจากภาคเอกชนเพือ่ นำ�มาพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานผ่านนโยบายส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ (PPP) ของไทย ซึ่งอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำ�เนินงาน และการตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand
Future Fund) ซึง่ อยูใ่ นขัน้ ตอนสุดท้ายของการจัดตัง้
ถ้อยแถลงดังกล่าวยังได้เน้นย้ำ�ความสำ�คัญ
ของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง ที่จะมีโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย
มีบทบาทสำ�คัญในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน

ทางเศรษฐกิจจากความเชื่อมโยงดังกล่าว และ
ยังเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าภายใต้ข้อริเริ่ม
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI)
ของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้
ประเทศไทยได้เสนอแนะให้ AIIB ขยายบทบาท
การให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประเทศ
สมาชิกเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้มีการพัฒนาแนวทาง
การระดมทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และส่งเสริม
ความยั่งยืนของการระดมทุนเพื่อความสำ�เร็จ
ในระยะยาวของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในการสัมมนาของผูว้ า่ การ AIIB ภายใต้หวั ข้อ
“Mobilizing Finance for Infrastructure”
ได้กล่าวถึงจำ�นวนเงินทุนทีต่ อ้ งใช้พฒ
ั นาโครงสร้าง
พื้นฐานในทวีปเอเชียว่ามีจำ�นวนสูงถึงประมาณ
1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งรัฐบาล
และธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคี
(Multilateral Development Banks: MDBs)

สามารถสนั บ สนุ น ได้ เ พี ย งครึ่ ง หนึ่ ง ของเงิ น
จำ�นวนดังกล่าวเท่านัน้ ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้องระดมทุน
จากภาคเอกชนเพือ่ ลดช่องว่างดังกล่าว โดยจำ�เป็น
ต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การสร้ า งเสถี ย รภาพ
ทางการเมือง กรอบทางด้านกฎระเบียบและ
กฎหมายที่แข็งแกร่ง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักลงทุน และการสร้างความพร้อมของโครงการ
ให้ น่ า ลงทุ น สำ � หรั บ ภาคเอกชน นอกจากนี้
ยั ง ได้ ห ารื อ ถึ ง แนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต รา
ดอกเบี้ ย ของสหรั ฐ ฯ ที่ อ าจมี ผ ลให้ เ งิ น ทุ น
ไหลออกจากภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ซึ่งถือเป็น
ความท้าทายของการระดมทุนจากภาคเอกชน
ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ AIIB ยังได้เรียกร้อง
ให้ภาครัฐของประเทศสมาชิกให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนในการเข้ า มาลงทุ น ในโครงสร้ า ง
พื้ น ฐานภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ในระดับปฏิบัติการ

การหารื อ โต๊ ะ กลมของผู้ ว่ า การ AIIB
ภายใต้หวั ข้อ “Leveraging Finance for Asia’s
Infrastructure” ได้มีการหารือ 3 หัวข้อ
ได้แก่ การระดมทุนเพื่อการขนส่ง การระดมทุน
เพื่อการสร้างเมืองยั่งยืน และการระดมทุนเพื่อ
โครงสร้างพืน้ ฐานจากภาคเอกชน โดยมีผแู้ ทนจาก
ประเทศสมาชิกกล่าวถ้อยแถลงในแต่ละด้าน เช่น
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำ�คัญกับ
การลงทุนในภาคการขนส่ง ระเบียงเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ข้อริเริ่ม BRI ฯลฯ ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก ให้ความสำ�คัญกับการสร้างเมืองยั่งยืน
โดยเน้นการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับประชาชน
สหราชอาณาจั ก รและสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์
พร้อมดำ�เนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกและ
AIIB ในการแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แ ละใช้
ความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน

ในการประชุมประจำ�ปีของผู้ว่าการ AIIB
ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยผู้ว่าการจากประเทศสมาชิก
ต่างๆ รวม 64 ประเทศ และฝ่ายบริหารของ AIIB
ซึ่งนำ�โดยนาย Jin Liqun ประธาน AIIB ที่ประชุม
รับทราบความคืบหน้าการดำ�เนินงานของ AIIB รับรอง
รายงานประจำ�ปี 2560 งบการเงินประจำ�ปี 2561
และผลการเลือกตั้งกรรมการ AIIB ชุดใหม่ รวมทั้ง
เห็นชอบให้สาธารณรัฐเลบานอนเข้าเป็นสมาชิก
ลำ�ดับที่ 87 ซึ่งถือเป็นสมาชิกรายล่าสุดของ AIIB
การหารือเวที Asian Infrastructure Forum
Workshop ซึ่ง AIIB จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานจริง
ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการหารือที่
สำ�คัญ ภายใต้หวั ข้อ Building Infrastructure for
Asian Cities ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ของทวีปเอเชียในศตวรรษที่ 21 การแก้ปัญหาที่
ท้าทายสำ�หรับการพัฒนาเมือง และการสัญจร
ในเมือง และหัวข้อ Advancing Together: ASEAN
Infrastructure Development ซึง่ มีการหารือถึง
การเพิม่ ความเชือ่ มโยงในภูมภิ าคอาเซียน โดยผูเ้ ข้าร่วม
หารือได้กล่าวถึงความสำ�คัญของความเชือ่ มโยงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความเชือ่ มโยงทางการเงิน
นอกเหนือจากการสร้างความเชือ่ มโยงทางกายภาพ
อีกทั้งยังเห็นว่าภูมิภาคอาเซียนควรเร่งพัฒนา
เศรษฐกิจในบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ
และควรลดการกระจุกตัวของความเจริญในเมือง
หลวงไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ นอกจากนี้
ภาคเอกชนยังเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนบทบาทของ
ภาคเอกชนให้สามารถร่วมดำ�เนินโครงการโครงสร้าง
พืน้ ฐานได้จริงในทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
การประชุ ม ประจำ � ปี ส ภาผู้ ว่ า การ AIIB
ครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ระหว่าง
วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

