รมว.คลังร่วมประชุมสภาผู้ว่าการ AIIB
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสภา
ผูว้ า่ การประจำ�ปีของธนาคารเพือ่ การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเอเชีย
ครัง้ ที่ 1 (1st Asian Infrastructure Investment Bank Board of
Governors’ Annual Meeting) เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559
ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผแู้ ทนจากประเทศสมาชิก
เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 57 ประเทศ ในจำ�นวนนี้เป็นประเทศ
ที่ให้สัตยาบันแล้วจำ�นวน 46 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย
ในการประชุมสภาผู้ว่าการประจำ�ปีของธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย มีนาย Zhang Gaoli รองนายก
รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผูก้ ล่าวเปิดการประชุม และ
นาย Lou Jiwei รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นประธาน โดยสภาผู้ว่าการได้รับทราบรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานและงบประมาณประจำ�ปี
ค.ศ. 2016 รวมถึงรับทราบโครงการเงินกูท้ ผี่ า่ นความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธนาคารชั่วคราว (Interim Board of Directors)
แล้วจำ�นวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเงินกูแ้ ก่ประเทศปากีสถาน
ทาจิกิสถาน อินโดนีเซีย และบังคลาเทศ ประกอบด้วย การร่วม
ลงทุน (Co-finance) กับธนาคารพัฒนาเอเชียในโครงการก่อสร้าง
ทางมอเตอร์เวย์ การร่วมลงทุนกับธนาคารยุโรปสำ�หรับการพัฒนา
และการบูรณะในการพัฒนาเส้นทางบริเวณรอยต่อชายแดน
การร่วมลงทุนกับธนาคารโลกในโครงการยกระดับคุณภาพชีวติ ใน
ชุมชนแออัด และการลงทุนในโครงการพัฒนาและขยายระบบจ่าย
พลังงาน ตามลำ�ดับ รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 509 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงจุดเริม่ ต้นของความร่วมมือระหว่างองค์กร
ระหว่างประเทศต่างๆ ในการเติมเต็มความต้องการด้านการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสมาชิกต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ที่ประชุมสภาผู้ว่าการในครั้งนี้ยังได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการธนาคารชุดแรก อย่างเป็นทางการรวม 11 ตำ�แหน่ง
ประกอบด้วย กรรมการจากสมาชิกภายในภูมภิ าค 9 ตำ�แหน่ง ได้แก่
ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย รัสเซีย สาธารณรัฐ
เกาหลี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ตุรกี ซาอุดิอาระเบีย และไทย
และกรรมการจากสมาชิกภายนอกภูมิภาค 2 ตำ�แหน่ง ได้แก่
ผูแ้ ทนจาก สหราชอาณาจักร และเยอรมนี เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแล
การดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่สภา
ผูว้ า่ การได้ให้แนวทางไว้ ไม่วา่ จะเป็นการดำ�เนินการเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุม่ ประเทศสมาชิกทีม่ ขี อ้ จำ�กัดด้านศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างสมดุล การร่วมมือ
กับธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคีอื่นๆ เช่น ธนาคารโลก
และธนาคารพัฒนาเอเชีย ฯลฯ ในการร่วมลงทุนที่มุ่งเน้นด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่นำ�ไปสู่ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและลด
ความเหลือ่ มล้�ำ ภายในภูมภิ าค และการพัฒนาระบบการดำ�เนินงาน
ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงสร้างระบบ
ธรรมาภิบาลทีเ่ น้นการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสตามมาตรฐาน
ของธนาคารเพือ่ การพัฒนาในระดับพหุภาคีอนื่ ๆ ในระดับสากลต่อไป
ต่อมา AIIB ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ Infrastructure
and Global Economic Growth และหัวข้อ Financing Green
Infrastructure: The Role of Multilateral Development
Banks ซึง่ ได้มกี ารหารือถึงบทบาทและความสำ�คัญของการพัฒนา
ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานที่ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก
ในการส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะยาว โดยบริษทั
ที่ปรึกษา McKinsey ได้ประมาณการว่า ในช่วง 15 ปีข้างหน้า
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกยังมีความต้องการการลงทุนในด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานอีกกว่า 57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ รักษาระดับการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกต่อไป ซึ่งธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับ
พหุภาคีต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในกลไกที่จะมีบทบาทในการผลักดัน
ความร่วมมือและการเชือ่ มโยงระหว่างความต้องการและแหล่งเงินทุน
นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเหล่านี้ยังมีบทบาทสำ�คัญใน

การควบคุมและกำ�กับดูแลให้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ แม้วา่ การลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นจะส่งผลให้ต้นทุนการดำ�เนินการ
โครงการสูงขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 6 การส่งเสริมการดำ�เนินโครงการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์เงินกู้เฉพาะสำ�หรับ
การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Credit Loans)
พันธบัตร และเงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินการให้บรรลุตามเป้าหมายของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) หรือ COP21
จะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวและถือเป็น
พันธกิจที่สำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับการส่งเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน
อนึ่ ง AIIB ได้ เริ่ ม เปิ ด ดำ � เนิ น การอย่ า งเป็ น ทางการ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 โดยมีนาย Jiin Liqun ดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นประธานธนาคาร (President) ในส่วนของประเทศไทย
ได้เข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ภายหลังการส่งมอบสัตยาบันสาร
เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2559 พร้ อ มกั น นี้ นายบุ ญ ชั ย
จรัสแสงสมบูรณ์ ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำ�นักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยได้รับเลือกตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการธนาคารในนามกลุ่มออกเสียงของไทย
ซึง่ ประกอบด้วยประเทศไทย ฟิลปิ ปินส์ บังคลาเทศ มาเลเซีย เนปาล
และมัลดีฟส์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ถือเป็นคณะกรรมการชุดแรก
อย่างเป็นทางการของธนาคาร AIIB มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 2 ปี
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