รมว.คลังร่วมประชุมประจำ�ปี
WB - IMF

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (WB) และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประจ�ำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2559
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยมีสาระส�ำคัญของการประชุม ดังนี้

1. การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ประจ�ำปี 2559 เป็นการประชุม
ร่วมระหว่างผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการ IMF จากประเทศสมาชิก 189 ประเทศทั่ว
โลก โดยนาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการด�ำเนิน
งานเพือ่ บรรลุเป้าหมาย 2 ประการของธนาคารโลก (Twin Goals) ในการขจัดความยากจน
และการเสริมสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ประชาชนกลุม่ ทีม่ รี ายได้ตำ 
�่ โดยย�ำ้ ถึงยุทธศาสตร์ในการ
สนับสนุนการเติบโตของประเทศก�ำลังพัฒนาว่า จะต้องประกอบด้วยการด�ำเนินการเพือ่ ให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Economic Growth) การลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์ และการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะกลับไปสู่ความยากจนจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจและการค้าของโลก รวมถึงวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองและภัยพิบัติ
ต่างๆ
นาง Christine Lagarde กรรมการผู้จัดการ IMF ได้กล่าวถึงการรับมือกับการ
เปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกที่ก�ำลังเกิดขึ้นจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดย
เทคโนโลยีสมัยใหม่มผี ลให้เกิดประโยชน์แก่แรงงานทีม่ ที กั ษะ และสร้างแรงกดดันแก่แรงงาน
ที่ไม่สามารถปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้ IMF ต้องให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
และสวัสดิการด้านสังคมที่จะช่วยผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ และให้ความ
ส�ำคัญกับการค้าด้วยการลดอุปสรรคทางการค้า ทั้งนี้ นาง Lagarde ได้ประกาศขอบคุณ
35 ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน IMF โดยให้ยืมทุนส�ำรองเพื่อให้ IMF
สามารถรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ พร้อมกล่าวถึงความเสีย่ งของเศรษฐกิจโลกทีม่ แี นว
โน้มเติบโตในระดับต�่ำนานเกินไป และเป็นเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ไม่ทั่วถึง (Too Low,
for Too Long and Benefiting Too Few) ดังนั้น ทุกประเทศจึงควรด�ำเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจเพื่อสร้างความเติบโตแบบที่ทุกฝ่ายในสังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
ในการนี้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังได้กล่าวสุนทรพจน์เกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจ
และการด�ำเนินนโยบายของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของไทย การส่งเสริมสินเชื่อส�ำหรับ
ชาวนาและผู้มีรายได้น้อย และการผลักดันโครงการ National e-Payment Master Plan
เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทวั่ ถึงและมีตน้ ทุนทีถ่ กู ลง ขณะเดียวกัน ท�ำให้
การส่งผ่านสวัสดิการจากภาครัฐสูป่ ระชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงเป้าหมาย

ซึง่ จะช่วยลดปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึน้ รวมถึงมุมมองของประเทศไทย
ทีม่ ตี อ่ การเสริมสร้างบทบาทของทัง้ 2 องค์กรในการร่วมมือกับประเทศไทยเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย
2. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 94 (94th Development Committee Meeting) ได้หารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของธนาคารโลกเพื่อรองรับ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในปี ค.ศ. 2030 (2030 Sustainable Development
Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นให้ธนาคารโลกพัฒนาความสัมพันธ์
กับประเทศสมาชิก การใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
การพัฒนาไปจุดทีม่ คี วามต้องการการพัฒนามากทีส่ ดุ และการสร้างการมีสว่ นร่วมของภาค
เอกชนในการลงทุนเพื่อการพัฒนา ดังนั้น ในการตอบรับกับเป้าหมายดังกล่าว กลุ่ม
ธนาคารโลกจะต้องปรับปรุงการด�ำเนินงานภายใน เพิ่มขีดความสามารถทางการเงินของ
ธนาคารโลก พร้อมทั้งมอบหมายให้ธนาคารโลกน�ำเสนอมาตรการสนับสนุนเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวในการประชุมสภาผูว้ า่ การฯ ประจ�ำปี 2560 เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ธนาคารโลก
มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอในการสนับสนุนการด�ำเนินงานไปสู่เป้าหมาย
3. การประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ของธนาคารโลกและIMF (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South
East Asia Voting Group) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้ว่าการของไทย
ในกลุม่ ธนาคารโลก และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ว่าการของไทยใน IMF
ได้เข้าร่วมประชุมเพือ่ รับทราบรายงานเกีย่ วกับความคืบหน้าในการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
กรรมการบริหารประจ�ำกลุ่มออกเสียงฯ และพิจารณามอบหมายแนวทางการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญในอนาคต
4. นอกจากนี้ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลั ง ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
อภิ ป รายในหั ว ข้ อ “Borrow
without Sorrow” โดยได้หารือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ
นาย Mauricio Cardenas
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และสินเชื่อภาครัฐของสาธารณรัฐ
โคลอมเบีย นาย Pravin Gordhan
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแอฟริกาใต้ นาย Moritz Kraemer เจ้าหน้าที่
Global Chief Ratings Officer Sovereigns บริษัท สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส (S&P) และ
นางสาว Liliana Rojas Suarez เจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์การพัฒนาโลก (Center for
Global Development) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า ประเทศไทยได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินเอเชีย เมื่อปี ค.ศ. 1997 ส่งผลให้มี
การปฏิรปู การก�ำกับดูแลระบบการเงิน มีการพัฒนาตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดตราสารทุน
มีเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศเพียงพอ และมีวินัยในการกู้ยืม ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทย
มีเสถียรภาพสูง สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งได้ใช้โอกาส
จากในช่วงทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ ต�ำ่ ในการปรับโครงสร้างหนี้ เพือ่ รองรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐ
ปรับดอกเบี้ยขึ้น
อนึ่ง ในระหว่างการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ประจ�ำปี 2559
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง ได้ ร ่ ว มหารื อ ทวิ ภ าคี กั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
ธนาคารโลก สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินภาคเอกชนจากประเทศ
ต่าง ๆ ซึง่ ถือเป็นโอกาสอันดีทปี่ ระเทศไทยจะได้ให้ขอ้ มูลและสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
กับประชาคมโลกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ตลอดจนแนวนโยบาย
ทางด้านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง

