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วันที่ 12 เมษายน 2560

ผลการประชุ มเจ้ าหน้ าทีอ่ าวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
____________________
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
เข้าร่ วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Finance and
Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) เมื่อวันที่ 5-6 เมษายน 2560 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
โดยมีการหารื อประเด็นด้านเศรษฐกิจการเงิน ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ เศรษฐกิจในภู มิภาค ที่ ประชุ ม ได้หารื อเกี่ ยวกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจร่ วมกับผูแ้ ทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund:
IMF) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และสํานักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของ
ภูมิภาคอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ซึ่ งมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่า เศรษฐกิจโลกในปี นี้จะเติบโตได้ดีกว่าปี ที่แล้ว ทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศตลาด
เกิดใหม่ รวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา สําหรับเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซี ยน+3 นั้นยังคงมีอุปสงค์ภายใน
ภูมิภาคเป็ นตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อน โดย ADB และ AMRO คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม+3
(สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) จะเติบโตลดลงจากปี ก่อนเล็กน้อย ในขณะที่กลุ่ม
อาเซี ยนจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ อง อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชี ยยังคงมีความเสี่ ยงที่สําคัญ เช่ น
แนวโน้มที่สหรัฐอเมริ กาจะดําเนิ นนโยบายปกป้ องทางการค้าซึ่ งจะส่ งผลต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทิศทางนโยบายการเงินทัว่ โลกที่เข้มงวด
มากขึ้นซึ่งจะส่ งผลให้ตน้ ทุนการกูย้ มื สู งขึ้นในระยะต่อไป ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในทวีป
ยุโรปการเพิ่มขึ้นของหนี้ ภาคเอกชนในภูมิภาค เป็ นต้น ทั้งนี้ AMRO ได้เสนอให้ประเทศอาเซี ยน+3 ใช้
นโยบายการเงินการคลังอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ควร
ดําเนินการปฏิรูปด้านกฎระเบียบเพือ่ ให้เอื้อต่อการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
2. ความช่ วยเหลือทางการเงินภายใต้ มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ ไปสู่ การเป็ นพหุภาคี (Chiang
Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ซึ่งเป็ นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคอาเซี ยน+3
มีขนาดวงเงินช่วยเหลือรวม 240 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ เพือ่ ป้ องกันและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โดยที่ประชุมได้หารื อถึงการเตรี ยมความพร้อมและทดสอบกลไก CMIM เพื่อให้สามารถดําเนินการในทาง
ปฏิบตั ิเพื่อช่วยเหลือสมาชิ กได้ทนั ท่วงที การพัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือเพื่อป้ องกันการเกิดวิกฤต
การเพิม่ ประสิ ทธิภาพความช่วยเหลือของ CMIM รวมทั้งเห็นชอบให้มีการดําเนินการเพื่อทบทวนความตกลง

2
CMIM ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงความเป็ นไปได้ที่จะ
ปรับเพิม่ วงเงินช่วยเหลือกรณี สมาชิกไม่เข้าโครงการความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจาก
ร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 40 เพื่อเสนอในการประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคาร
กลางอาเซียน+3 ในเดือนพฤษภาคม 2560 ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
3. การประชุมคณะกรรมการบริ หารของ AMRO ซึ่งเป็ นองค์การระหว่างประเทศในระดับ
ภูมิภาคที่ทาํ หน้าที่วิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้ าระวังเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซี ยน+3 โดยที่ประชุมได้
ให้ความเห็นชอบกรอบการดําเนินงานเฝ้ าระวังของ AMRO งบประมาณ และแผนงานด้านบุคลากร รวมถึง
ได้แต่งตั้งสมาชิกคณะที่ปรึ กษาชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่กาํ ลังจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง โดย ดร. บัณฑิต
นิจถาวร จากประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็ นสมาชิกคณะที่ปรึ กษาของ AMRO ต่ออีกหนึ่งสมัย นอกจากนี้
ยังได้รับทราบความคืบหน้าและให้ขอ้ เสนอแนะการดําเนินงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของ AMRO
4. มาตรการริเริ่ มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาคอาเซียน+3 ให้เป็ นแหล่งระดมเงินทุน
และเป็ นทางเลือกในการออม โดยมีความคืบหน้าที่สาํ คัญ เช่น (1) การดําเนินงานของหน่ วยงานการคํ้า
ประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) ของภูมิภาคอาเซียน+3 ซึ่ ง
ได้ค้ าํ ประกันการออกตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของบริ ษทั เอกชนในภูมิภาคอาเซียน+3 เพื่อเพิ่มระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (2) การดําเนินงานของ ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) ซึ่งเป็ นเวทีหารื อ
ร่ วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมตราสาร
หนี้ขา้ มพรมแดนในภูมิภาคอาเซียน+3 เป็ นต้น
การประชุ มเจ้า หน้า ที่ อาวุโ สกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางอาเซี ย น+3 ในครั้ งนี้
เป็ นการเน้นยํ้าถึงความจําเป็ นที่ตอ้ งร่ วมมือกันระหว่างประเทศอาเซียน+3 ในการเฝ้ าระวังทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค การปรับปรุ งกลไกความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันให้มีประสิ ทธิ ภาพในทางปฏิบตั ิ รวมถึง
การสนับสนุนการดําเนินงานของ AMRO ให้มีความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น
_____________________________________
ส่ วนความร่ วมมือภูมิภาคและพหุภาคี สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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