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วันที่ 18 เมษายน 2549

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 7
__________________________________________

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายทนง พิทยะ) ไดเขารวมการประชุมรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 7 (The 7th ASEM Finance Ministers’ Meeting: ASEM FMM) ระหวางวันที่
8 - 9 เมษายน 2549 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีนาย Karl Heinz Grasser รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังสาธารณรัฐออสเตรียเปนประธาน
1. ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม ของ 38 ประเทศ
สมาชิกจากภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมทั้งกรรมาธิการยุโรป ตลอดจนเจาหนาที่ระดับสูงจากสถาบัน
การเงินระหวางประเทศ ไดแก ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย และ
ธนาคารกลางยุโรป ทั้งนี้ ผูแทนจากประเทศไทย ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในฐานะ
หัวหนาคณะผูแทนไทย พรอมดวยผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย เขารวม
ประชุมฯ ดังกลาว

2. สาระสําคัญของการประชุม สรุปไดดังนี้
2.1 สถานการณเศรษฐกิจโลก (Global Economic Situation)
2.1.1 ที่ประชุมรับทราบวาเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอยางแข็งแกรงในป 2548
ตอเนื่องถึงตน ป 2549 ภู มิภาคเอเชียและสหรัฐอเมริกายังคงเปนป จจั ยสํ าคัญของการเจริ ญเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก ในขณะที่เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและญี่ปุนจะมีอัตราการเจริญเติบโตชาลงแตแสดงถึง
อุปสงคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และสงสัญญาณความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมขอใหประเทศสมาชิก
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยางระมัดระวังควบคูการดําเนินนโยบายสําคัญๆ เชน การวิจัยและการ
พัฒนา การศึกษา และโครงสรางพื้นฐาน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
เอเชียและยุโรปใหมีความสมดุลและมีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพทั่วกัน นอกจากนี้ ยังไดหารือถึงปจจัย
เสี่ยงตางๆ เชน ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมสูงขึ้น การระบาดของไขหวัดนก และภาวะภัย
ธรรมชาติ เปนตน ที่ประชุมไดเนนย้ําถึงความสําคัญในดําเนินนโยบายภายในประเทศ รวมทั้งนโยบายความ
รวมมือในระดับภูมิภาคเพื่อรองรับปญหาตางๆ ดังกลาว
2.1.2 ที่ประชุมเห็นควรใหมีการลงทุนในพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มกําลังการ
ผลิตและการกลั่นน้ํามัน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการผลิตการใชและการเก็บสํารองน้ํามัน รวมทั้ง
เรียกรองใหมีการหารือกันอยางสม่ําเสมอระหวางประเทศผูผลิตและประเทศผูใชน้ํามันในเวทีการประชุม

ระหวางประเทศตางๆ นอกจากนี้ ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบขอเสนอเรื่องกลยุทธดานพลังงาน (Green
Paper) ซึ่งจัดทําโดยกรรมาธิการยุโรป เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาดานพลังงานในอนาคต
2.1.3 ที่ประชุมไดหารือเรื่องการกําหนดนโยบายเพื่อลดปญหาความไมสมดุลของ
ภาวะเศรษฐกิจโลก (Global Imbalance) เพื่อสรางความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกในระยะปานกลาง
โดยเห็นพองวาจะตองมีการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
โลกอยางเปนขั้นเปนตอน
2.1.4 สําหรับประเด็นปญหาสัดสวนการออกเสียงที่ไมเทาเทียมกันของ Bretton
Woods Institutions (BWIs) และการจัดสรรโควตาการถือหุนในกองทุนการเงินระหวางประเทศของ
ประเทศสมาชิก ที่ประชุมตกลงที่จะหาแนวทางรวมกันเพื่อปรับปรุงวิธีการออกเสียงในสวนของประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศสมาชิกอื่นๆ โดยจะนําเสนอผลความคืบหนาและขอสรุปเรื่องดังกลาวตอที่ประชุม
ประจําปสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนกันยายน 2549 ที่ประเทศ
สิงคโปร ตอไป
2.2 มาตรการปองกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)
ที่ประชุมไดเนนย้ําใหประเทศสมาชิกอาเซมดําเนินการตามขอเสนอแนะของ
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ในการปองกันการฟอกเงินและตอตานการ
สนับสนุนผูกอการราย ในการนี้ ที่ประชุมรับทราบถึงความพยายามของประเทศพมาในปที่ผานมาในการ
ดําเนินการตามกฎระเบียบ FATF โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังฝายยุโรปไดขอใหประเทศพมา
พิจารณาดําเนินการและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงินระหวางประเทศโดยเร็ว
2.3 การดําเนินนโยบายเพื่อสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก (Making
Globalisation a Success for all)
ที่ประชุมไดหารือถึงโอกาสและความทาทายที่เกิดจากกระบวนการโลกาภิวัตน
และนําไปสูการจัดสรรแรงงานระหวางประเทศ (International Division of Labor) โดยเห็นพองถึง
ความสําคัญของการกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบรับความทาทายและฉวยโอกาสจากกระแส
โลกาภิวัตน ทั้ งนี้ เห็ นวากระแสโลกาภิวัตนจะสรางประโยชนใ หกับทุกประเทศ หากสามารถดําเนิน
นโยบายไดอยางเหมาะสม ซึ่งไดแก การมีบรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุนทางธุรกิจและสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน การมีตลาดสินคาและแรงงานที่มีความยืดหยุน การมีแรงงานที่มีคุณภาพและปริมาณพอเพียง และ
การมีตลาดเงินตลาดทุนที่มีเสถียรภาพ เปนตน ทั้งนี้ สิ่งสําคัญที่เทาเทียมกัน คือ การมีระบบประกันสังคมที่
ดี ในเฉพาะตอผูออนแอและผูดอยโอกาสในสังคม นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบที่ควรดําเนินการตอใน 3
ประเด็น คือ (1) การเจรจารอบโดฮาใหประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการใหการปฏิบัติที่พิเศษและแตกตาง
กับประเทศพัฒนานอยที่สุด (2) การบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษในเวลาที่เหมาะสม และ (3)
การพัฒนากลยุทธในการสื่อสารที่เพียงพอในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดการยอมรับการ
สงเสริมนโยบายโลกาภิวัตนรวมกัน
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ในสวนของประเทศไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดกลาวถึงการดําเนิน
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนเพื่อสนองตอบตอสภาวะเศรษฐกิจโลกและประเด็นทาทายตางๆ ที่
เปลี่ยนไป โดยเนนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมเปนสําคัญ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยไดดําเนินการในนโยบาย
หลักๆ เชน โครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐ การเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีในกรอบทวิภาคีและพหุ
ภาคี เปนตน และการดําเนินนโยบายในประเทศที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรากหญาใหแข็งแกรง เชน การปฏิรูป
ระบบการศึกษา การดําเนินโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค การปรับโครงสรางหนี้ และโครงการบานเอื้อ
อาทร เปนตน
2.4 ความรวมมือดานเศรษฐกิจและการเงินของอาเซม
ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาของการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
อาเซม (ASEM Trust Fund) และมีมติใหเนนดานการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร และขอใหกรรมาธิการ
ยุโรป ศึกษารวมกับประเทศสมาชิกอาเซมเพื่อหาแนวทางความรวมมือแบบใหมในอนาคต ที่ประชุมให
ความเห็นชอบใน Terms of Reference (TOR) เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกลไกความรวมมือในการ
ปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหากรณีที่มีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดหารือขอเสนอมาตรการริเริ่มใหมๆ เพื่อสนับสนุนความ
รวมมือดานเศรษฐกิจและการเงินของอาเซม อาทิ ขอเสนอกรอบความรวมมือดานมาตรฐานศุลกากรของ
อาเซม และขอเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชียเกี่ยวกับมาตรการริเริ่มในการจัดตั้งตลาด Carbon (ADB
Carbon Market Initiative) เปนตน
3. การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 8
ที่ประชุมเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีเปน 2 ป ตอ 1 ครั้ง
และเห็นชอบใหสาธารณรัฐเกาหลีเปนเจาภาพสําหรับการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม
ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นในป 2551 อยางไรก็ตาม ยังคงใหมีการจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโสกระทรวงการคลัง
อาเซมตอไปทุกป โดยในป 2550 สาธารณรัฐเกาหลีจะทําหนาที่เปนเจาภาพดวย
สําหรับผลการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซม ครั้งที่ 7 ที่กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย จะไดนําเสนอตอที่ประชุมผูนําอาเซม (ASEM Leader’s Meeting) ที่ประเทศฟนแลนด
ตอไป
__________________________________________
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