ฉบับที่ 46/2549

วันที่ 10 พฤษภาคม 2549

ผลการประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 39
________________________
นายนริศ ชัยสูตร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปดเผยถึงผลการประชุม
ประจําปสภาผูวาการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 39 ระหวางวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2549 ณ เมือง
Hyderabad ประเทศอินเดีย โดยมี นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในฐานะผูวา
การของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย ผลการประชุมสรุปไดดังนี้
1. การประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 39
1.1 พิธีเปดการประชุมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2549 มีนาย Manmohan Singh
นายกรัฐมนตรีอินเดียเปนประธาน โดยไดกลาวสุนทรพจนกลาวตอนรับหัวหนาคณะผูแทนจาก
ประเทศสมาชิก และกลาวถึงบทบาทของธนาคารฯ ในการพัฒนาความรวมมือในภูมิภาค และ
ประเทศอิ น เดี ย ยิ น ดี ที่ จ ะร ว มมื อ กั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นและประเทศต า งๆ ในทวี ป เอเชี ย
ตะวันออกในเรื่องขอตกลงดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีการคา ซึ่งขณะนี้ไดจัดทํา
ขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศไทยและมีการดําเนินการไปแลวบางสวน
1.2 นาย P. Chidambaram รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอินเดียในฐานะประธาน
การประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 39 กลาวสุนทรพจนตอนรับประเทศ
อารเมเนียและบรูไนดารุสซาลาม เขาเปนสมาชิกใหมของธนาคารฯ และไดกลาวถึงภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกวา มีการพัฒนาและปฏิรูปที่ดี โดยในป 2548
มีอัตราการเจริญเติบโตที่รอยละ 7.4
ทามกลางปจจัยลบตางๆ เชน ความผันผวนของราคาน้ํามัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การระบาดของ
ไขหวัดนก เปนตน อยางไรก็ตาม ความทาทายของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก คือ ปญหาความยากจน ซึ่ง
ธนาคารฯ ไดมีบทบาทนําในแกไขปญหาความยากจน ผานวิธีการระดมเงินทุนและการลงทุนของ
ภาคเอกชน รวมทั้งการดําเนินนโยบายตอตานการคอรัปชั่นและสงเสริมใหมีธรรมาภิบาล ตลอดจน
การสงเสริมความรวมมือในภูมิภาค และการดําเนินมาตรการริเริ่มใหมๆ
1.3 นาย Haruhiko Kuroda ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย ไดกลาวสุนทรพจนวา
ภูมิภาคเอเชียมีการพัฒนาที่ดี โดยไดมีการปฏิรูปทั้งดานการตลาดและการคา อยางไรก็ตาม พบวา
ขณะนี้ปญหาความยากจน

ลดนอยลง แตกลับมีความไมเทาเทียมกันเพิ่มมากขึ้น โดยธนาคารไดดําเนินหลายมาตรการในการ
จัดการกับสิ่งทาทายดังกลาว ไดแก การเสริมสรางความเจริญเติบโตรวมกัน การใหความชวยเหลือ
กลุมประชากรที่ยากจนมาก การเสริมสรางธรรมาภิบาลที่ดีและตอตานการคอรัปชั่น การจัดการที่ดี
ดานสภาพแวดลอมและแหลงพลังงานธรรมชาติ และการสงเสริมความเชื่อมโยงและความรวมมือ
ภายในภูมิภาค เพื่อนําไปสูเปาหมายของการเจริญเติบโตและแกไขปญหาความยากจนในภาพรวม
ตอไป
1.4 นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในฐานะผูวาการของไทยได
กลาวสุนทรพจนตอนรับประเทศอารเมเนียและบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งเขาเปนสมาชิกใหมของ
ธนาคารฯ และกลาววาแมเศรษฐกิจโลกกําลังเผชิญกับปจจัยเสี่ยงหลายอยาง แตเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยยังคงแข็งแกรงดวยอัตราการเจริญเติบโตในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 ที่รอยละ 5.5
อัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูในระดับที่ต่ํากวารอยละ 4 ในขณะที่ เงินทุนสํารองระหวางประเทศยังคง
อยูในระดับที่แข็งแกรง ทั้งนี้ ประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชียมีความรวมมือ 2 ระดับ ไดแก 1)
ระดับประเทศ โดยไดริเริ่มจัดทํากรอบความเปนหุนสวนระหวางรัฐบาลไทยและธนาคารพัฒนา
เอเชีย ระยะ 5 ป (2549 - 2553) เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานของธนาคารฯ ในประเทศไทย 2)
ระดับภูมิภาค จากการที่ประเทศไทยไดเปลี่ยนสถานะจากผูกูมาเปนประเทศผูบริจาคเต็มรูปแบบ
ผานการดําเนินงานของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (สพพ.) โดย
เนนใหความชวยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจใหแกประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ ธนาคารฯ ได
สนับสนุนการจัดตั้งศูนยกลางการอบรมการเชื่อมโยงทางการเงินในภูมิภาคขึ้นในประเทศไทยเพื่อ
เสริมสรางความรูทางดานการเงินใหแกเจาหนาที่รัฐในประเทศตางๆ ภายในภูมิภาค และในโอกาส
นี้ ไดกลาวขอบคุณธนาคารฯ ในการสนับสนุนมาตรการเชื่อมโยงระบบการเงินระหวางประเทศใน
กรอบอาเซี ย น+3 อาทิเ ช น มาตรการริ เ ริ่ ม การพั ฒ นาตลาดพั น ธบั ต รเอเชี ย และมาตรการริเ ริ่ ม
เชียงใหม และหวังวาจะยังคงมีความรวมมือตอไปในอนาคต
2. การประชุมหารือระดับทวิภาคี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดประชุมหารือระดับทวิภาคีกับหัวหนาคณะผูแทน
ประเทศธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ผูบริหารระดับสูงองคกรการเงินระหวางประเทศ และสถาบัน
การเงินตางๆ ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2549 ดังนี้
2.1 หัวหนาคณะผูแทนประเทศสมาชิก ADB โดยหัวหนาคณะผูแทนประเทศอุซเบกิส
ถานไดชักชวนนักลงทุนไทยเยี่ยมชมอุตสาหกรรมการผลิตฝาย ซึ่งประเทศอุซเบกิสถานเปนผูผลิต
รายใหญอันดับที่ 6 ของโลก สําหรับการประชุมหารือกับหัวหนาคณะผูแทนประเทศเกาหลีใต
ภูฏาน และมองโกเลีย นั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของไทยไดขอการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเรื่องตลาดพันธบัตรเอเชียและไดเชิญหัวหนาคณะผูแทนทั้ง 3 ประเทศ เขารวมการ
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ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกกลุม Asia Cooperation Dialogue
(ACD) ที่ประเทศไทยจะเปนเจาภาพภายในปนี้ ซึ่งหัวหนาคณะผูแทนทั้ง 3 ประเทศ มีทาทีใหการ
สนับสนุน
2.2 ผูบริหารระดับสูงองคกรการเงินระหวางประเทศ โดยประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย
ไดกลาวขอบคุณประเทศไทยที่สนับสนุนขอเสนอเรื่องการสงเสริมความเชื่อมโยงและความรวมมือ
ภายในภูมิภาคของธนาคารฯ ตลอดจนความรวมมือในการจัดทํากรอบความเปนหุนสวนระหวาง
รัฐบาลไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย และแสดงความชื่นชมนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจใหมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีทามกลางปจจัยเสี่ยงจากปจจัยภายนอก ทั้งนี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดขอการสนับสนุนความรวมมือในการจัดตั้งศูนยกลางการอบรม
การเชื่อมโยงทางการเงินในภูมิภาคขึ้นในประเทศไทย และเนนย้ําการเสริมสรางความรวมมือภายใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะการใหความชวยเหลือกลุมประเทศเพื่อนบานของไทยผานการดําเนินงานของ
สพพ. รวมทั้งกลาวสนับสนุนธนาคารฯ ในการศึกษาการจัดทําเงินสกุลเอเชีย (Asian Currency Unit :
ACU) นอกจากนี้ ไดมีการหารือกับผูบริหารระดับสูงของ International Financial Corporation (IFC)
และ Japan Bank for International Corporation (JBIC) ซึ่งทั้ง 2 หนวยงานไดสอบถามเรื่อง
สถานการณทางการเมือง แนวโนมสภาวะเศรษฐกิจ การดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ เปนตน
2.3 ผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินตางๆ ไดแก Mizuho Corporate Bank,
Merrill Lynch, Citigroup, Barclays Bank, Standard Chartered Bank และ Credit Suisse โดย
ผูบริหารระดับสูงจากหลายสถาบันไดสอบถามเกี่ยวกับ สถานการณทางการเมือง แนวโนมสภาวะ
เศรษฐกิจ การดําเนินโครงการลงทุนขนาดใหญ การระดมทุนในประเทศ การพัฒนาตลาดทุน
ความคืบหนาในการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ และความคืบหนาในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปน
ตน
สําหรับการประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 40 จะจัดขึ้นที่เมือง
เกียวโต ประเทศญี่ปุน ในระหวางวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2550
________________________
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