ฉบับที่ 110/2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ผลการประชุ มประจําปี สภาผู้ว่าการธนาคารเพือ่ การลงทุนในโครงสร้ างพืน้ ฐานเอเชีย
(Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ 3 และการประชุ มอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระหว่ างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
________________________________
นางสาวกุ ล ยา ตั น ติ เ ตมิ ท ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงการคลั ง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลังเปิ ดเผยว่า นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็ นหัวหน้าคณะ
ผูแ้ ทนไทย เข้าร่ วมการประชุมประจําปี สภาผูว้ า่ การธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian
Infrastructure Investment Bank: AIIB) ครั้งที่ 3 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-26
มิถุนายน 2561 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีสรุ ปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการ AIIB ครั้งที่ 3 จัดขึ้นภายใต้หวั ข้อ “นวัตกรรมและ
ความร่ วมมือเพื่อการระดมทุนสําหรับโครงสร้างพื้นฐาน“ (Mobilizing Finance for Infrastructure:
Innovation and Collaboration) โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผูว้ ่าการของไทยได้มีถอ้ ย
แถลงถึงบทบาทที่แข็งขันของ AIIB ในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่ประเทศสมาชิ กเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานมาแล้วกว่า 12 ประเทศ คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับแต่เริ่ ม
จัดตั้งเมื่ อปี 2559 นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึ งการสนับสนุ นการระดมทุ นจากภาคเอกชนเพื่อนํามาพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานผ่านนโยบายส่ งเสริ มให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership:
PPP) ของไทย ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงาน และการตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่ งอยูใ่ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการ
จัดตั้ง ถ้อ ยแถลงดัง กล่ า วยัง ได้เ น้น ยํ้า ความสํา คัญ ของการลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ สร้ า งความ
เชื่ อ มโยงในภู มิภ าค โดยเฉพาะอย่า งยิ่งอนุ ภู มิ ภาคลุ่มแม่ น้ าํ โขง ที่ จ ะมี โ ครงการระเบี ยงเศรษฐกิ จ ภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย มีบทบาทสําคัญในการสร้างผลประโยชน์
ร่ วมกันทางเศรษฐกิจจากความเชื่อมโยงดังกล่าว และยังเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าภายใต้ขอ้ ริ เริ่ มหนึ่ งแถบ
หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยได้
เสนอแนะให้ AIIB ขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้มีการ
พัฒ นาแนวทางการระดมทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และส่ ง เสริ ม ความยัง่ ยื น ของการระดมทุ น เพื่ อ
ความสําเร็ จในระยะยาวของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-22. ในการสัมมนาของผูว้ ่าการ AIIB ภายใต้หวั ข้อ “Mobilizing Finance for Infrastructure”ได้
กล่ า วถึ งจํานวนเงิ นทุ นที่ ต ้อ งใช้พ ฒ
ั นาโครงสร้ า งพื้ นฐานในทวี ปเอเชี ย ว่ า มี จ าํ นวนสู ง ถึ งประมาณ 1.3
ล้า นล้า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ต่ อ ปี ซึ่ งรั ฐ บาลและธนาคารเพื่ อ การพัฒ นาในระดับ พหุ ภ าคี (Multilateral
Development Banks: MDBs) สามารถสนับสนุนได้เพียงครึ่ งหนึ่ งของเงินจํานวนดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้น จึง
จําเป็ นต้องระดมทุ นจากภาคเอกชนเพื่อลดช่ องว่ างดังกล่ าว โดยจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการสร้ าง
เสถียรภาพทางการเมือง กรอบทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่แข็งแกร่ ง การสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นัก
ลงทุ น และการสร้ างความพร้ อมของโครงการให้น่าลงทุ นสําหรั บภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังได้หารื อถึ ง
แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่อาจมีผลให้เงินทุนไหลออกจากภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ซึ่งถือ
เป็ นความท้าทายของการระดมทุนจากภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ AIIB ยังได้เรี ยกร้องให้ภาครัฐ
ของประเทศสมาชิ กให้ความช่ วยเหลือภาคเอกชนในการเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับปฏิบตั ิการ
3. การหารื อโต๊ะกลมของผูว้ ่าการ AIIB ภายใต้หัวข้อ “Leveraging Finance for Asia’s
Infrastructure” ได้มีการหารื อ 3 หัวข้อ ได้แก่ การระดมทุนเพื่อการขนส่ ง การระดมทุนเพื่อการสร้างเมือง
ยัง่ ยืน และการระดมทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานจากภาคเอกชน โดยมีผแู ้ ทนจากประเทศสมาชิกกล่าวถ้อยแถลง
ในแต่ละด้าน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสําคัญกับการลงทุนในภาคการขนส่ ง ระเบียงเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ข้อริ เริ่ ม BRI เป็ นต้น ราชอาณาจักรเดนมาร์ กให้ความสําคัญกับการสร้างเมืองยัง่ ยืน โดยเน้น
การพัฒนาเมืองที่เป็ นมิตรกับประชาชน สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐสิ งคโปร์ พร้อมดําเนิ นงานร่ วมกับ
ประเทศสมาชิกและ AIIB ในการแบ่งปั นประสบการณ์และใช้ความเชี่ยวชาญในการส่ งเสริ มการระดมทุนจาก
ภาคเอกชน
4. ในการประชุมประจําปี ของผูว้ ่าการ AIIB ครั้งที่ 3 ซึ่ งประกอบด้วยผูว้ ่าการจากประเทศ
สมาชิกต่าง ๆ รวม 64 ประเทศ และฝ่ ายบริ หารของ AIIB ซึ่ งนําโดยนาย Jin Liqun ประธาน AIIB ที่ประชุม
รับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานของ AIIB รับรองรายงานประจําปี 2560 งบการเงินประจําปี 2561 และ
ผลการเลือกตั้งกรรมการ AIIB ชุดใหม่ รวมทั้งเห็นชอบให้สาธารณรัฐเลบานอนเข้าเป็ นสมาชิกล่าสุ ดของ AIIB
ซึ่งถือเป็ นสมาชิกลําดับที่ 87
5. การหารื อเวที Asian Infrastructure Forum Workshop ซึ่ง AIIB จัดขึ้นเป็ นครั้งแรก เพื่อเป็ น
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานจริ งในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีการหารื อที่สาํ คัญ ภายใต้
หัวข้อ Building Infrastructure for Asian Cities ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืนของทวีปเอเชียในศตวรรษที่
21 การแก้ปัญหาที่ทา้ ทายสําหรับการพัฒนาเมือง และการสัญจรในเมือง และหัวข้อ Advancing Together:
ASEAN Infrastructure Development ซึ่งมีการหารื อถึงการเพิ่มความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน โดยผูเ้ ข้าร่ วม
หารื อได้กล่าวถึ งความสําคัญของความเชื่ อมโยงของกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ และความเชื่ อมโยงทางการเงิ น
นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ อีกทั้งยังเห็นว่าภูมิภาคอาเซี ยนควรเร่ งพัฒนาเศรษฐกิจใน
บริ เวณชายแดนระหว่างประเทศ และควรลดการกระจุกตัวของความเจริ ญในเมืองหลวงไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของ
ประเทศ นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังเห็นว่ารัฐบาลควรสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้สามารถร่ วมดําเนิ น
โครงการโครงสร้างพื้นฐานได้จริ งในทางปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม

-3การประชุมประจําปี สภาผูว้ ่าการ AIIB ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม
2562 ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยราชรัฐลักเซมเบิร์กจะเป็ นเจ้าภาพ

สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3376

