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การประชุ มสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่ างประเทศประจําปี 2559
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
_____________________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย ได้เข้าร่ วม
การประชุมสภาผูว้ ่าการธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund) ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2559 ณ กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี . ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีสาระสําคัญ
ของการประชุมฯ ดังนี้
การประชุมสภาผูว้ ่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจําปี 2559
1) การประชุมสภาผูว้ ่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจําปี 2559 เป็ นการ
ประชุมร่ วมระหว่างผูว้ ่าการธนาคารโลกและผูว้ ่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศจากประเทศสมาชิ ก 189
ประเทศทัว่ โลก โดยนาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการดําเนินงานเพื่อ
บรรลุเป้ าหมาย 2 ประการของธนาคารโลก (Twin Goals) ในการขจัดความยากจน และการเสริ มสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ให้กบั ประชาชนกลุ่มที่ มีรายได้ต่ าํ โดยยํ้าถึงยุทธศาสตร์ ในการสนับสนุ นการเติ บโตของประเทศ
กําลังพัฒนาว่า จะต้องประกอบด้วย การดําเนินการเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีส่วนร่ วม (Inclusive Economic
Growth) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (Investment in human beings) และการดูแลเพื่อลดความเสี่ ยงที่ประชาชน
จะกลับไปสู่ ความยากจน (Insurance Against the Risk that People could fall back into poverty) จากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจและการค้าของโลก รวมถึงวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองและภัยพิบตั ิต่าง ๆ
นาง Christine Lagarde กรรมการผูจ้ ดั การกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงการรับมือ
กับ การเปลี่ ยนผ่า นของเศรษฐกิ จโลกที่ กาํ ลังเกิ ดขึ้ นจากนวัต กรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มีผลให้เกิดประโยชน์แก่แรงงานที่มีทกั ษะ และสร้ างแรงกดดันแก่แรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวให้
สามารถแข่งขันได้ ส่ งผลให้ IMF ต้องให้ความสําคัญกับการศึกษาและสวัสดิการด้านสังคมที่จะช่ วยผูท้ ี่ไม่
สามารถปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ และให้ความสําคัญกับการค้าด้วยการลดอุปสรรคทางการค้า ทั้งนี้ นาง
Lagarde ได้ประกาศขอบคุณ 35 ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน IMF โดยให้ยมื ทุนสํารองเพื่อให้
IMF สามารถรองรับปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้ พร้อมกล่าวถึงความเสี่ ยงของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตใน
ระดับตํ่านานเกินไป และเป็ นเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ ไม่ทวั่ ถึง (Too Low, for Too Long and Benefiting Too
Few) ดังนั้น ทุกประเทศจึงควรดําเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเติบโตแบบที่ทุกฝ่ ายในสังคมได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง

-2ในการนี้ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้มีสุนทรพจน์ถึงภาวะเศรษฐกิ จและการดําเนิ น
นโยบายของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติ บโตของเศรษฐกิ จไทย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตั้งกองทุ นโครงสร้ าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตของไทย การส่ งเสริ มสิ นเชื่ อสําหรั บชาวนาและผูม้ ี รายได้น้อย และการผลักดันโครงการ
National E-Payment Master Plan เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริ การทางการเงินได้ทวั่ ถึงและมีตน้ ทุนที่ถูกลง
ขณะเดียวกัน ทําให้การส่ งผ่านสวัสดิการจากภาครัฐสู่ ประชาชนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และตรงเป้ าหมาย ซึ่ ง
จะช่วยลดปั ญหาความยากจนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขึ้น รวมถึงมุมมองของประเทศไทยที่มีต่อการเสริ มสร้าง
บทบาทของทั้ง 2 องค์กรในการร่ วมมือกับประเทศไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
2) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 94 (94th Development Committee
Meeting) ได้หารื อเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของธนาคารโลกเพื่อรองรับการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในปี ค.ศ.
2030 (2030 Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นให้ธนาคารโลก
พัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิก การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยจัดลําดับความสําคัญของ
การพัฒนาไปจุดที่มีความต้องการการพัฒนามากที่สุด และการสร้างการมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนในการลงทุน
เพื่อการพัฒนา ดังนั้น ในการตอบรับกับเป้ าหมายดังกล่าว กลุ่มธนาคารโลกจะต้องปรับปรุ งการดําเนินงานภายใน
(Internal Operational Model) เพิ่มขีดความสามารถทางการเงินของธนาคารโลก พร้อมทั้งมอบหมายให้
ธนาคารโลกนําเสนอมาตรการสนับสนุ นเพื่อการบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวในการประชุ มสภาผูว้ ่าการฯ ประจําปี
2560 เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ธนาคารโลกมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอในการสนับสนุน ารดําเนินงานไปสู่ เป้ าหมาย
3) การประชุมร่ วมของผูว้ ่าการของประเทศสมาชิ กกลุ่มออกเสี ยงเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ของ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South East Asia
Voting Group) โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผูว้ ่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผูว้ ่าการ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยในฐานะผูว้ ่าการของไทยในกองทุ นการเงิ นระหว่างประเทศ ได้เข้าร่ วมประชุ มเพื่อ
รับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดําเนิ นงานของสํานักงานกรรมการบริ หารประจํากลุ่มออกเสี ยงฯ
และพิจารณามอบหมายแนวทางการดําเนินงานที่สาํ คัญในอนาคต
4) นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่ วมอภิปรายในหัวข้อ “Borrow without
Sorrow” โดยได้หารื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนาย Mauricio Cardenas รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
และสิ นเชื่ อภาครัฐของสาธารณรัฐโคลอมเบีย นาย Pravin Gordhan รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังของ
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) โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า ประเทศไทยได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจการเงินเอเชีย เมื่อปี ค.ศ. 1997 ส่ งผลให้มีการปฏิรูปการกํากับดูแลระบบการเงิน มีการพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ และตลาดตราสารทุ น มี เงิ นทุนสํา รองระหว่างประเทศเพียงพอ และมี วิ นัยในการกู้ยืม ส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจของไทยมีเสถียรภาพสู ง สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งได้ใช้โอกาสจาก
ในช่วงที่อตั ราดอกเบี้ยตํ่าในการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อรองรับกรณี ธนาคารกลางสหรัฐปรับดอกเบี้ยขึ้น

-3อนึ่ ง ในระหว่างการประชุมสภาผูว้ ่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจําปี
2559 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังได้ร่วมหารื อทวิภาคีกบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของธนาคารโลก สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินภาคเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งถือเป็ นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ให้
ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาคมโลกเกี่ ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของไทย ตลอดจน
แนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่สาํ คัญของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
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