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วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ผลการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ด้ านการเงิน
______________________________
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนกระทรวงการคลังเข้าร่ วม
การประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ในระดับ High-Level Dialogue เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2560 ณ กรุ งปั กกิ่ ง สาธารณรั ฐประชาชนจี น ได้เปิ ดเผยภายหลังจากที่ ไ ด้เ ข้าร่ วมการประชุ มใหญ่
ซึ่ งมีนายสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ประธานาธิ บดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็ นประธานกล่าวเปิ ด และได้เข้าร่ วมการประชุม
กลุ่มย่อย (Panel Discussion) ในหัวข้อ “ความเชื่ อมโยงทางการเงิ น” (Financial Connectivity) ว่าการประชุ ม
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. ที่ประชุมตระหนักถึงบทบาทของภาคการเงินว่าเป็ นเสมือน “เส้นเลือด” ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจ
ในยุคปั จจุบนั ซึ่งจากคํากล่าวเปิ ดของนายสี จิ้นผิง ได้ประกาศที่จะเพิ่มทุนในกองทุน Silk Road Fund จํานวน 100,000 ล้าน
หยวน (หรื อประมาณ 520,000 ล้า นบาท) ซึ่ งกองทุ น ดัง กล่ า ว สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้จ ัด ตั้ง ขึ้ นเมื่ อ ปี 2557
เพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แนวคิดริ เริ่ ม Belt and Road โดยที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนแนวคิดริ เริ่ ม Belt and
Road เป็ นอย่างดี
2. ที่ ประชุ มกลุ่ มย่อยในหัวข้อความเชื่ อมโยงทางการเงิ น ได้หารื อถึ งแนวทางการระดมทุ นสําหรั บ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน Belt and Road ซึ่ งมีหลายช่องทาง ทั้งจากเงินงบประมาณ เงินกูจ้ ากธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระดับพหุ ภาคี (Multilateral Development Banks : MDBs) การออกตราสารหนี้ และการระดมทุนผ่าน
ผูถ้ ื อหุ ้น รวมถึ งความสําคัญของการระดมทุนจากภาคเอกชน โดยเห็ นว่า การดึ งดู ดภาคเอกชนให้เข้ามาร่ วมลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานตามแนว Belt and Road นั้น จําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการโครงการที่ดีและเป็ นโครงการที่น่าลงทุน
(Bankable Projects) สําหรั บการระดมทุ นผ่าน MDBs นั้น ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานเอเชี ย (Asian
Infrastructure Investment Bank: AIIB) จะมีบทบาทสําคัญ ซึ่ ง AIIB ได้เน้นยํ้าบทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนทางการเงินของ
ประเทศตามแนว Belt and Road และได้ให้ความสําคัญกับระบบธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน
นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการประชุมกลุ่มย่อย ปลัดกระทรวงการคลังได้ร่วมรับรองเอกสาร Guiding
Principles on Financing the Development of the Belt and Road ร่ วมกับผูแ้ ทนกระทรวงการคลังอื่นรวม
๑๘ ประเทศจากทวีปเอเชี ย ยุโรป แอฟริ กา และอเมริ กาใต้ (ในจํานวนนี้ มีประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอื่น ๆ ได้แก่ กัมพูชา
อินโดนี เซี ย ลาว มาเลเซี ย และเมียนมา) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ของประเทศต่าง ๆ ในการสร้ างความร่ วมมือทางการเงิ น
ระหว่างประเทศเพื่อส่ งเสริ มแนวคิดริ เริ่ ม Belt and Road และสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

-2การประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation ครั้งนี้ ถือเป็ นครั้งสําคัญ
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาแนวคิดริ เริ่ ม Belt and Road อย่างจริ งจัง ซึ่งความเชื่อมโยง
ทางการเงินถือเป็ นประเด็นสําคัญที่มีการหยิบยกขึ้นหารื อในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุ นการสร้างความเชื่ อมโยง
การค้าการลงทุนตามแนว Belt and Road ให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมในระยะยาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐ
เอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่ เ ข้าร่ วมการประชุ ม ทั้งนี้ การเข้าร่ วมการประชุ มดังกล่าวจะช่ วยเสริ มสร้ าง
บทบาทของประเทศไทยในการสนั บ สนุ น การพัฒ นาความเชื่ อ มโยงทั้ง ในและระหว่ า งภู มิ ภ าคให้ ม ากขึ้ น
_____________________________________________________
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