ผลการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก - IMF

น

ายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลั ง ได้ เ ป็ น หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนไทยเข้ า ร่ ว ม
การประชุมประจำ�ปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank) และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปี 2560 และการประชุมอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา สาระสำ�คัญของการประชุมสรุปได้ดงั นี้
1. การประชุมประจำ�ปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 เป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
จากสมาชิก 189 ประเทศทัว่ โลก ในปีน้ี นาย Imad Najib Fakhoury
ผู้ว่าการธนาคารโลกของจอร์แดน ทำ�หน้าที่เป็นประธานการประชุม
นาย Jim Yong Kim ประธานธนาคารโลก และนาง Christine
Lagarde กรรมการผูจ้ ดั การ IMF ได้กล่าวสุนทรพจน์ 3 ประเด็นหลัก
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประกอบด้วย การระดมทุนจากภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเตรียมความพร้อมรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นถึงการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ นอกจากนี้ IMF ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกขึน้ จาก 3.2%
ในปี 2559 มาอยูท่ ่ี 3.6% ในปี 2560 และเพิม่ เป็น 3.7% ในปี 2561
ซึ่งสะท้อนภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัวจากการเติบโตของการลงทุน
การค้าระหว่างประเทศ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
สำ�หรับประเทศไทย IMF ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจ
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ไทยในปี 2560 ขึน้ จาก 3.2% เป็น 3.7% และได้เพิม่ ประมาณการ
สำ � หรั บ ปี 2561 จาก 3.3% เป็ น 3.5% อนึ่ง ธนาคารโลก
และ IMF ได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกเร่งปรับปรุง
โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และกฎระเบียบภายในประเทศ เพือ่ การ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ทั้งนี้ รมว.คลังในฐานะ
ผู้ว่าการธนาคารโลกของไทยได้นำ�เสนอถ้อยแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจ
ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องของไทย ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในโครงสร้าง
พื้ น ฐาน มาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ต่ า งๆ รวมถึ ง มาตรการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยผ่านระบบการชำ�ระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) นอกจากนี้ ยังได้ให้
ความมั่นใจว่าประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทั้ง 2
องค์กรเพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. การประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งผู้ ว่ า การของประเทศ
สมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลก
และ IMF (Joint Meeting of the World Bank-IMF Southeast
Asia Group (SEA Group)) ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มออกเสียง SEA Group ในรอบปีท่ีผ่านมาและแนวทาง
การดำ � เนิ น งานที่ สำ � คั ญในอนาคต พร้ อ มยื น ยั น สนั บ สนุ น แผน
การเพิ่ ม ทุ น ของธนาคารโลกเพื่ อให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกและ IMF เกี่ยวกับบทบาทของ
นวัตกรรมทางการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำ�หรับลดความเหลื่อมล้ำ�

ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของผูม้ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ ครอบคลุม
ทั้งด้านการจ่ายเงิน การโอนเงิน การออมเงิน การขอสินเชื่อ
และการบริหารความเสี่ยง ประกอบกับนวัตกรรมทางการเงิน
สามารถช่วยลดต้นทุนการทำ�ธุรกรรมสำ�หรับผู้มีรายได้น้อยได้
และเพิ่ ม ความสะดวก ความรวดเร็ ว และความปลอดภั ย
ในการทำ�ธุรกรรมแก่ผู้ใช้ พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการให้บริการ
ทางการเงิน และเพิม่ ฐานข้อมูลแก่ผปู้ ระกอบการอีกด้วย
3. การประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาการของ
ธนาคารโลก ครัง้ ที่ 96 (96th Development Committee Meeting)
เป็นการประชุมของผู้ว่าการธนาคารโลกที่เป็นผู้แทนจากกลุ่ม
ออกเสียงของประเทศสมาชิกจำ�นวน 25 คน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ พิ จ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะแนวนโยบายต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
ธนาคารโลก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำ�เนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและเกิดการพัฒนาในประเทศสมาชิก โดยครัง้ นี้
รมว.คลังของไทยในฐานะผูแ้ ทนของกลุม่ ออกเสียง SEA Group
ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อทีป่ ระชุมใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) ความสำ�คัญของการพัฒนาระบบการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพราะการศึกษานอกจากจะ
ช่วยบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำ�ในสังคมได้แล้ว คุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยัง่ ยืน
2) การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการลงทุนเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการลงทุน
ในโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ นับสนุนความเชือ่ มโยงในภูมภิ าค
3) ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเร่งหาข้อสรุป
เกี่ ย วกั บ แนวทางเพิ่ ม ทุ น ของธนาคารโลกให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
เดือนเมษายน 2561 เพือ่ ให้ธนาคารโลกมีฐานเงินทุนทีแ่ ข็งแกร่ง
ในการดำ�เนินการตามพันธกิจได้ และ
4) ได้ ก ระตุ้ น ให้ ธ นาคารโลกเป็ น องค์ ก รที่ มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนประเทศสมาชิก

ทัง้ ในด้านเงินทุนและความช่วยเหลือทางวิชาการ
4. การประชุมทวิภาคี รมว.คลังได้หารือทวิภาคีกับ
นาง Victoria Kwakwa รองประธาน ธนาคารโลกประจำ�ภูมภิ าค
เอเชี ย และแปซิ ฟิ ก ถึ ง แนวทางความร่ ว มมื อ ระหว่ า งไทยและ
ธนาคารโลกภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศที่อยู่
ระหว่างการจัดทำ� โดยรมว.คลังได้ช้ีแจงถึงพันธกิจของรัฐบาล
ที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างแท้จริง และการเพิม่ ความเข้มแข็งของโครงข่ายความคุม้ ครอง
ด้ า นสวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานให้ ต รงกลุ่ ม เป้ า หมาย โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ งู อายุ นอกจากนี้ รมว.คลังได้หารือทวิภาคีกบั
ผูบ้ ริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศ เช่น ธนาคารเพือ่
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญีป่ นุ่ ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้
แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ ธนาคารมิซโู ฮ จำ�กัด ฯลฯ โดยสถาบันการเงิน
ต่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของอนุภมู ภิ าคและอาเซียน ประกอบกับมีระบบการเงิน
และตลาดทุนที่แข็งแกร่ง และได้แสดงความสนใจในการสนับสนุน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย (Eastern
Economic Corridor: EEC)
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