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วันที่ 17 ตุลาคม 2559

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู
________________________________
กระทรวงการคลังแถลงว่า นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส านัก งานเศรษฐกิจ การคลัง ได้รับ มอบหมายจากรัฐ มนตรี ว า่ การกระทรวงการคลัง ให้เ ข้า ร่ ว มการประชุ ม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 23 ระหว่าง
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุ งลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยมีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของ
เปรู (ดร. Alfredo Thorn) เป็ นประธาน พร้อมกับผูแ้ ทนระดับสู งจากสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ และองค์กร
ระหว่า งประเทศ ซึ่ ง ประกอบด้วย องค์ก ารเพื่อความร่ ว มมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development: OECD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group: WBG) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank:
ADB) โดยการประชุ ม ในปี นี้ มีห วั ข้อ หลัก (Theme) ของการประชุม คือ การเสริ ม สร้า งนโยบายภาครัฐ เพื ่อ
สนับสนุนให้ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกมีค วามเชื่ อมโยงและแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น (Strengthening Public Policy for an
Integrated and Resilient Asia-Pacific Region) และมีการหารื อที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. เศรษฐกิ จและการเงินโลกยังคงเผชิ ญความท้าทายต่าง ๆ อาทิ ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ที่ตกต่ า
สภาวะตลาดการเงินโลกที่ผนั ผวน และการหดตัวของการค้าโลก เป็ นต้น ทาให้สมาชิ กเอเปคจะต้องร่ วมมื อกัน
เพื่อเป็ นกลไกสาคัญในการผลักดันการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เครื่ องมือทางการคลัง
เพื่อสนับสนุ นการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างมัน่ คงและทัว่ ถึ ง ควบคู่ไปกับการรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
เสริ ม สร้ า งเสถี ย รภาพด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย น และการปฏิ รูป โครงสร้ า งต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งเสริ มศัก ยภาพในการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะปานกลาง
2. การประชุ ม APEC FMM ครั้ งนี้ ได้หารื อถึงการปรับปรุ งกรอบการประชุ มรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง เอเปคและการดาเนิ นการตามแผนปฏิ บตั ิ การเซบู (Cebu Action Plan) ที่ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปคได้เห็นชอบในการประชุ มครั้งที่แล้ว เพื่อให้การประชุ มรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
เอเปคมีประสิ ทธิ ภาพ เน้นผลลัพธ์ และสามารถช่วยสนับสนุ นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสมาชิ กได้มาก
ขึ้น และในการประชุ มครั้งที่ 23 นี้ ที่ประชุ มได้เน้นการหารื อใน 3 ประเด็นหลัก ซึ่ งสอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิการ
เซบูดงั กล่าว ประกอบด้วย

-22.1 การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ซึ่ งเน้ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพของการลงทุ น
ในโครงสร้ า งพื้ นฐานผ่า นการร่ ว มลงทุ น ระหว่า งภาครั ฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP)
โดยจะเชื่ อมโยง PPP Knowledge Portal หรื อศูนย์รวมข้อมูลความรู ้ การร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
กับ Global Infrastructure Hub ที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้ความร่ วมมือของกลุ่มประเทศ G20 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน และส่ งเสริ มการเข้าถึงข้อมูลของภาคเอกชน รวมทั้ง จะประสานกับองค์กร
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง PPP เพื่อให้การดาเนินการมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.2 การสนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง บริ การทางการเงิ น ซึ่ งเน้ น ความร่ วมมื อ ของสมาชิ ก
ในการสนับสนุ นให้ประชาชนทุกภาคส่ วนสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงิน และให้มีการให้ความรู้ทางการเงิ น
ที่เพียงพอ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่ ย งั่ ยืนและลดความเหลื่ อมล้ าของการกระจายรายได้ รวมไปถึ ง
การสร้างสภาวะแวดล้อมทางดิจิทลั ที่จะอานวยความสะดวกในการให้บริ การทางการเงินอีกด้วย
2.3 การบริ ห ารความเสี่ ย งจากภัย พิ บ ัติ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เตรี ย มการรั บ มื อ กับ ความเสี ย หาย
ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติอย่างเป็ นรู ปธรรม ผ่านการสนับสนุ นให้มีการทาประกันภัย และยินดีที่องค์กร
ระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ WBG ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ และอยูใ่ นระหว่างการดาเนิ นการเพื่อกาหนด
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิที่มีแนวโน้มสู งขึ้นในปั จจุบนั
3 . นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้มี ก ารหารื อ ในประเด็ น อื่ น ๆ เช่ น การสนับ สนุ น มาตรการจ ากัด
การวางแผนภาษีและการเคลื่ อนย้ายกาไร (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) ความคืบหน้าของโครงการจัดการกองทุน
ภู มิ ภาคเอเชี ย ข้ า มพรมแดน ( Asia Region Funds Passport: ARFP) เพื่ อ อ านวย ความส ะ ดวก
การเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมระหว่างเขตเศรษฐกิ จในภูมิภาคเอเชีย โดยปั จจุบนั ได้มีสมาชิ กเอเปค
เข้าร่ วมแล้ว 5 เขตเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทย เป็ นต้น
การประชุม APEC FMM ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
___________________________________
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