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วันที่ 26 เมษายน 2560

ผลการประชุ มคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
_____________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผูว้ ่าการธนาคารโลกของไทย ได้เข้าร่ วม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee) และการประชุมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ณ กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี . ประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีสาระสําคัญของการ
ประชุมฯ ดังนี้
1) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 95 (95th Development Committee
Meeting) ซึ่ งเป็ นการประชุมระหว่างผูว้ ่าการธนาคารโลกที่เป็ นตัวแทนจากกลุ่มออกเสี ยงของประเทศสมาชิกได้หารื อ
ถึงการปรับปรุ งแนวทางการสนับสนุ นการเงิ นเพื่อการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) ในปี ค.ศ. 2030 รวมถึงรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการและทางเลือกในการเพิ่ม
บทบาทของสถาบันการเงินในกลุ่มธนาคารโลก เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการลดปั ญหาความยากจนและการสร้างความ
เท่าเที ยมทางเศรษฐกิจจากผลของการพัฒนา ซึ่ งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้เป็ นผูแ้ ทนกลุ่มเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้กล่าวสนับสนุนนโยบายและแนวทางดําเนิ นการของธนาคารโลก เพื่อยกระดับความสามารถใน
การสนับสนุนทางการเงินและทางวิชาการให้กบั ประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย SDGs รวมถึง
ให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของธนาคารโลกที่จะพัฒนาไปสู่ การเป็ นสถาบันการเงินที่แข็งแกร่ งและมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการดําเนินการ
ทั้งนี้ นายจิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก ได้แจ้งให้ผวู ้ ่าการทราบถึงการปรับปรุ งการดําเนินการของ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ภายในกลุ่มธนาคารโลกให้มีความคล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นโดยมีตน้ ทุนการดําเนินงาน
ที่ต่าํ ลง เพือ่ ให้สามารถรองรับความต้องการทางการเงินเพื่อการพัฒนาที่มีมากขึ้นในการที่จะบรรลุเป้ าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน ค.ศ. 2030 พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศความสําเร็ จในการเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18
(IDA 18) ด้วยยอดผูกพันสู งถึง 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการช่วยเหลือประเทศยากจนต่อไป
ขณะที่นางคริ สตีน ลาการ์ด ผูจ้ ดั การกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรื อ IMF ได้กล่าวในที่ประชุมว่า เศรษฐกิจโลก
ในปี นี้กาํ ลังฟื้ นตัวดีข้ ึนจากปี ที่แล้ว โดยคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.5 ในปี 2560 อย่างไรก็ดี การเติบโตของเศรษฐกิจโลก
ในระยะปานกลางยังมีปัจจัยเสี่ ยงหลายประการ (downside risks) ได้แก่ ปัญหาการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ นโยบายปกป้ อง
ทางการค้า (Inward looking policies) รวมถึงผลิตภาพของแรงงาน (labor productivity) ที่มีแนวโน้มลดลง โดย IMF ได้
แนะนําให้ประเทศต่าง ๆ ดําเนินนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างควบคู่กนั เพื่อให้รับมือ
กับปั จจัยเสี่ ยงได้ดียงิ่ ขึ้น

-22) 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
รับทราบรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการดําเนิ นงานและมอบหมายแนวทางการดําเนิ นงานที่สาํ คัญในอนาคต
ของสํานักงานกรรมการบริ หารประจํากลุ่มออกเสี ยงฯ ในทั้งสององค์กร
3) นอกจากนี้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังยังได้พบปะกับสภาธุ รกิ จสหรัฐอเมริ กา-อาเซี ยน
(US-ASEAN Business Council) และสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจนานาชาติ (Business Council for International
Understanding) โดยสนับสนุ นให้ธุรกิ จเข้ามาใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากการเข้ามาลงทุ นในโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) การสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้ าหมายใหม่ (New
S-Curve) การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานจํานวน 8 แสนล้านบาท การปรับปรุ งกฎเกณฑ์เพื่อให้เอื้อต่อ
การดําเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบ National E-Payment เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริ การทางการเงินของประชาชนด้วย
ต้นทุนการทําธุรกรรมที่ต่าํ ลงและเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินนโยบายทางการคลัง โดยเฉพาะ ด้านสวัสดิการ
ภาครัฐให้ถึงมือประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมกันนี้ ก็ได้ช้ ีแจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายภาษีใหม่ของกระทรวงการคลัง เช่น การออกพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็ นต้น
______________________________________

สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3607

