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วันที่ 30 เมษายน 2561

ผลการประชุ มคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 97
ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
_______________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรี สุพรรณ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เข้าร่ วม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกครั้ งที่ 97 และการประชุ มอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ 18 – 24 เมษายน 2561 ณ กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริ กา โดยมีสาระสําคัญของการประชุมดังนี้
1) การประชุ มร่ วมของผูว้ ่าการประเทศสมาชิ กเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ของธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Governors’ Meeting of the World Bank and International Monetary
Fund South East Asia Voting Group: Joint Governors’ Meeting of SEA Group) ซึ่ งนาย Andin Hadiyanto
กรรมการบริ หารของกลุ่มออกเสี ยง SEA Group ในธนาคารโลกได้รายงานให้ คณะผูแ้ ทนไทยทราบถึงผล
การดําเนินการของกลุ่มออกเสี ยง SEA Group ในปี ที่ผา่ นมาพร้อมกับความคืบหน้าของแผนการเพิม่ สถานะ
ทางการเงิ นของกลุ่มธนาคารโลกเพื่อให้มีฐานเงิ นทุนที่ แข็งแกร่ งในการขับเคลื่อนตามเป้ าหมายเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมีแหล่งเงินทุนที่ เพียงพอในการช่ วยเหลือเพื่อการพัฒนาของประเทศสมาชิ กในทุก
ระดับได้ นอกจากนี้ นาย Juda Agung กรรมการบริ หารของกลุ่มออกเสี ยง SEA Group ในกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้รายงานถึงทิศทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกว่า
ยังคงเติบโตได้ดีในระยะสั้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจหลักของโลก เช่น สหรัฐอเมริ กา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น
และอินเดีย เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ในระยะกลาง การเติบโตจะถูกจํากัดโดยสังคมสู งอายุ (Aging Population)
ซึ่ งจะส่ งผลต่อการลดลงของผลิตภาพการผลิ ต (Low Productivity) และปริ มาณหนี้ สาธารณะและหนี้
ครั วเรื อนของประเทศสมาชิ กที่ เพิ่มมากขึ้ น ประกอบกับความเสี่ ยงจากนโยบายการเงิ นที่ ตึงตัวของกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว (Rapid Monetary Policy Normalization in Advanced Economy) การดําเนินนโยบายกีด
กันการค้าของสหรัฐอเมริ กา (Trade Protectionism Policy) และความไม่มนั่ คงทางการเมืองระหว่างประเทศ
(Geopolitical Tension) ทั้งนี้ IMF ได้แนะนําประเทศสมาชิกให้ดาํ เนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เพราะ
ภาวะเงิ นเฟ้ อยังอยู่ในระดับตํ่า ควบคู่กบั การดําเนิ นนโยบายกํากับดูแลเชิ งมหภาค (Macro Prudential
Measures) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งและสร้างภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจ และใช้โอกาสนี้ ในการปฏิรูประบบ
การศึกษาเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงาน

-22) คณะผูแ้ ทนไทยได้เข้าร่ วมการหารื อโต๊ะกลมในหัวข้อ Maximizing the Development
Impact of the Belt and Road Initiative พร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสู งของประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องและ
ผูบ้ ริ หารของธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multilateral Development Banks: MDBs) โดยที่
ประชุมเห็นพ้องกับการสนับสนุนโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ซึ่งริ เริ่ มโดยประเทศจีน เพราะ
เป็ นโครงการที่ สําคัญในการผลักดันการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและเสริ มสร้ างความเชื่ อมโยงของประเทศ
สมาชิกผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบกและทางทะเล การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ
การเชื่ อมโยงทางการเงิน และการเชื่ อมโยงของคนผ่านการท่องเที่ยวและการจ้างงาน นอกจากนี้ ที่ประชุม
ได้เรี ยกร้องให้ธนาคารระหว่างประเทศเพิ่มบทบาทในการระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและลดภาระงบประมาณภาครัฐ ช่วยตรวจสอบระบบจัดซื้ อจัดจ้างให้มีความโปร่ งใส และ
สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมตามความตกลงปารี ส (Paris Agreement)
3) คณะผูแ้ ทนไทยได้รับฟั งการนําเสนอภาพรวมเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิกจาก
นาย Chang Yong Rhee ผูอ้ าํ นวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิกของ IMF ซึ่ งสรุ ปภาพรวมของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชี ยในปี 2561 และ 2562 ว่ายังขยายตัวได้ดีนาํ โดยประเทศจี นและอินเดีย อย่างไรก็ตาม
การเติ บโตยังคงเผชิ ญความเสี่ ยงจากการดําเนิ นนโยบายการเงิ นแบบตึ งตัวของกลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ว
(Monetary Policy Normalization) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีน (Trade War) ผลกระทบจาก
การปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริ กา (US TAX Reform) และ ความไม่มนั่ คงในคาบมหาสมุทรเกาหลี
(Geopolitical Uncertainties over North Korea Peninsular) ซึ่ งในระยะสั้น IMF มองว่าความเสี่ ยงเหล่านี้จะมี
ผลกระทบต่อประเทศใน ASEAN อยู่ในกรอบที่ จาํ กัด และได้แ นะนําให้ประเทศสมาชิ กใช้โอกาสนี้
ในการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง (Structural Reform) ประกอบกับใช้ความระมัดระวังในการดําเนิ นนโยบาย
ทางการคลังเพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้และคงเหลือไว้ซ่ ึงความสามารถทางการคลัง (Fiscal Space)
4) นอกจากนี้ คณะผูแ้ ทนไทยได้ร่วมหารื อทวิภาคีกบั นาง Victoria Kwakwa รองประธาน
ธนาคารโลกดูแลภูมิภาคเอเชียและแปซิ ฟิก เกี่ยวกับแนวทางความร่ วมมือของธนาคารโลกกับประเทศไทย
ในอนาคต และเข้าร่ วมการสัมมนา Fiscal Forum ในหัวข้อ Corruption and Public Sector Governance เพื่อ
รับฟังถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขการคอร์รัปชัน่
________________________________
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 0 2273 9020 ต่อ 3681

