ฉบับที่ 135/2559

วันที่ 4 ตุลาคม 2559

การประชุ มสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่ างประเทศประจําปี 2559
ณ กรุ งวอชิ งตัน ดี.ซี . ประเทศสหรั ฐอเมริ กา และการประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
เอเปค ครั้ งที่ 23 ณ กรุ งลิมา สาธารณรั ฐเปรู
________________________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้อ ํา นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็ น
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เข้าร่ วมการประชุมสภาผูว้ ่าการธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund) ประจําปี 2559 และการประชุมย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่
6-9 ตุ ลาคม 2559 ณ กรุ งวอชิ งตัน ดี .ซี . ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ร่ วมถึ งการเข้าร่ วมประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 (23rd APEC Finance Ministers’ Meeting) และการประชุมย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2559 ณ กรุ งลิมา สาธารณรัฐเปรู ดังมีสาระสําคัญของการประชุมฯ ดังนี้
การประชุมสภาผูว้ ่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจําปี 2559
1) การประชุ ม สภาผูว้ ่ า การธนาคารโลกและกองทุ นการเงิ นระหว่ า งประเทศประจํา ปี 2559
เป็ นการประชุมร่ วมระหว่างผูว้ ่าการธนาคารโลกและผูว้ ่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากประเทศสมาชิ ก
189 ประเทศทัว่ โลก โดยประธานธนาคารโลก นาย Jim Yong Kim และกรรมการผูจ้ ดั การกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ นาง Christine Lagarde จะกล่าวสุ นทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ที่สําคัญของทั้ง 2 องค์กรที่จะรองรั บความท้าทายต่าง ๆ ที่ มีต่อเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค รวมถึงการดําเนิ นการ
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่ อมลํ้าทางเศรษฐกิ จและสังคมในมิ ติต่าง ๆ ในการนี้ รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังจะมีสุนทรพจน์ถึงภาวะเศรษฐกิจและการดําเนิ นนโยบายของไทย รวมถึงมุมมองของประเทศ
ไทยต่อบทบาทของทั้ง 2 องค์กรด้วย
2) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 94 (94th Development Committee
Meeting) เป็ นการประชุมผูว้ ่าการธนาคารโลก เพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่ส่งเสริ มการพัฒนาและการสนับสนุ น
ทางการเงินเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยวาระการประชุมในครั้งนี้จะเน้นเรื่ องวิสัยทัศน์ของธนาคารโลกเพื่อ
รองรับกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในปี ค.ศ. 2030 (2030 Sustainable Development Goals: SDGs)

-23) การประชุมร่ วมของผูว้ ่าการของประเทศสมาชิ กกลุ่มออกเสี ยงเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South East Asia
Voting Group) โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผูว้ ่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ในฐานะผูว้ ่าการของไทยในกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ จะเข้าร่ วมประชุ มเพื่อ
รับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดําเนินงานและพิจารณามอบหมายแนวทางการดําเนินงานที่สาํ คัญใน
อนาคตของสํานักงานกรรมการบริ หารประจํากลุ่มออกเสี ยงฯ
4) นอกจากนี้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังมี กาํ หนดร่ วมอภิ ปรายในการเสวนา “Borrow
without Sorrow” ซึ่ งจะเป็ นการหารื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนาย Mauricio Cardenas รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังและสิ นเชื่อภาครัฐสาธารณรัฐโคลอมเบีย นาย Pravin Gordhan รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
แอฟริ กาใต้ นาย Moritz Kraemer เจ้าหน้าที่ Global Chief Ratings Officer Sovereigns บริ ษทั สแตนดาร์ดแอนด์
พัวร์ ส (S&P) และนางสาว Liliana Rojas Suarez เจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์การพัฒนาโลก (Center for Global
Development) เกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์ นโยบายเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับการรักษา
ความมัน่ คงด้านหนี้สาธารณะของประเทศภายใต้สถานการณ์ที่มีการเรี ยกร้องให้นโยบายการคลังมีบทบาทเพิ่มขึ้น
ในการส่ งเสริ มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
การประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23
5) การประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 เป็ นการประชุมร่ วมกันประจําปี
ของสมาชิกเอเปคทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรู ไน แคนาดา ชิลี จีน เขตบริ หารพิเศษฮองกง
อินโดนีเซี ย ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซี ย เม็กซิ โก นิวซี แลนด ปาปวนิวกินี เปรู ฟลิปปนส รัสเซี ย สิ งคโปร จีนไทเป
ไทย สหรัฐอเมริ กา และเวียดนาม โดยมีผแู ้ ทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่ วมการประชุมด้วย
6) แนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุมในครั้งนี้ คือ การเสริ มสร้างนโยบายภาครัฐเพื่อสนับสนุน
ให้ภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกมีความเชื่อมโยงและแข็งแกร่ งยิง่ ขึ้น (Strengthening Public Policy for an Integrated and
Resilient Asia-Pacific Region) โดยจะมีการหารื อใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลก
และภูมิภาค (2) แนวทางการพัฒนาที่จะเป็ นประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก และ (3) แนวทางการปรับปรุ งการ
ดําเนินงานของกรอบการประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปคให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
อนึ่ง ในระหว่างการประชุมสภาผูว้ ่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจําปี
2559 และการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ข้างต้น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังมี
กําหนดจะร่ วมหารื อทวิภาคีกบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งถือเป็ นโอกาสอันดีที่
ประเทศไทยจะได้ให้ขอ้ มูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาคมโลกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ของไทย ตลอดจนแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สาํ คัญของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแถลงข่าวผลการประชุมสภาผูว้ ่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศประจําปี 2559 และการประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 23 ให้ทราบต่อไป
_________________________________________
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3607 และ 3613

