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วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ผลการประชุ มประจําปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่ างประเทศ ปี 2561
และการประชุมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
________________________________
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่ า นายอภิ ศ ักดิ์ ตันติ ว รวงศ์ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู ว้ ่ าการของไทยในกลุ่ ม
ธนาคารโลกเป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เข้าร่ วมการประชุ มประจําปี สภาผูว้ ่าการธนาคารโลกและกองทุน
การเงิ นระหว่างประเทศ ปี 2561 และการประชุมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561
ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สรุ ปผลการประชุม ดังนี้
1. การประชุ มประจําปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่ างประเทศ ปี 2561
เป็ นการประชุ มร่ วมระหว่างผูว้ ่าการธนาคารโลกและผูว้ ่าการกองทุ นการเงิ นระหว่างประเทศจากประเทศ
สมาชิก 189 ประเทศทัว่ โลก โดยนาย Joko Widodo ประธานาธิ บดีสาธารณรัฐอินโดนีเซี ยได้กล่าวสุ นทรพจน์
เปิ ดการประชุ ม โดยมี ใจความสําคัญเกี่ ยวกับการต่ อต้านสงครามการค้าและความขัดแย้งของสองประเทศ
มหาอํานาจ และเรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิ กร่ วมมือกันในการสนับสนุนการค้าอย่างเสรี รวมทั้ง แก้ไขปั ญหา
ที่สาํ คัญของเศรษฐกิจโลก เพื่อให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยงั่ ยืน อาทิ การขจัดความยากจน การลด
ความเหลื่อมลํ้า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็ นต้น ขณะเดียวกันนาง Christine
Lagarde กรรมการผูจ้ ดั การกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้กล่าวสุ นทรพจน์เรี ยกร้องให้กลุ่มประเทศสมาชิก
ร่ วมมือกันในการเผชิ ญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่มีความซับซ้อน และผันผวนสู ง โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วที่ตอ้ งให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาและรายได้นอ้ ย นอกจากนี้ นาย Jim
Yong Kim ประธานธนาคารโลกได้เรี ยกร้องให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสําคัญและเร่ งลงทุนในการเพิ่ม
ศักยภาพของทุนมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ ว
2. การประชุ มร่ วมของผู้ว่าการประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสี ยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่ างประเทศ (IMF-WB Governors Joint Meeting of the South East Asia
Voting Group) โดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผูว้ ่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลก และผูว้ า่ การ
ธนาคารแห่ งประเทศไทยในฐานะผูว้ ่าการของไทยในกองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ ได้รับทราบรายงาน
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดําเนินงานของสํานักงานกรรมการบริ หารประจํากลุ่มออกเสี ยงฯ นอกจากนี้ ในการ
ประชุ มดังกล่าว ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้นาํ เสนอผลกระทบของ
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นโยบายกีดกันทางการค้าต่อประเทศสมาชิ ก กล่าวคือ หากมีการขยายตัวของการกีดกันทางการค้า จะส่ งผล
กระทบให้การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง เนื่ องจากมีผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ โดยเฉพาะการลงทุน
รวมทั้งจะสร้ างความผันผวนในตลาดเงิ นยิ่งขึ้ น อย่างไรก็ดี สําหรั บกลุ่มประเทศอาเซี ยนมี โอกาสจะได้รับ
ประโยชน์จากการกีดกันทางการค้าดังกล่าว หากสามารถปรับตัวและมีมาตรการรองรับที่เหมาะสม
3. การประชุ มคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้ งที่ 98 (the 98th Development
Committee Meeting) เป็ นการประชุมระดับผูว้ ่าการธนาคารโลก ประกอบด้วย ผูแ้ ทนของผูว้ ่าการธนาคารโลก
จากกลุ่มออกเสี ยงของประเทศสมาชิ ก จํานวน 25 คน โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงท้าทายของการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อธรรมชาติในการทํางาน โครงการพัฒนาทุนมนุ ษย์ (Human Capital Project)
เทคโนโลยีทางการเงิน และความเสี่ ยงด้านหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น และได้สนับสนุนให้กลุ่มประเทศสมาชิกเร่ ง
ลงทุ นเพื่ อพัฒนาทุ นมนุ ษย์เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถของตลาดแรงงานให้ พร้ อมต่ อ การเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และเรี ยกร้องให้ประเทศกําลังพัฒนาและรายได้นอ้ ยรักษาระดับหนี้ให้อยูใ่ นระดับที่ยงั่ ยืน
4. การประชุ มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่ วมการประชุมหารื อ
โต๊ะกลมกับนาง Christine Lagarde กรรมการผูจ้ ดั การกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พร้อมกับรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซี ยนอื่ น ๆ นอกจากนี้ ได้หารื อทวิ ภาคี ก ับรั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังของสาธารณรัฐโครเอเชี ย และผูบ้ ริ หารระดับสู งของสถาบันการเงินต่างประเทศ ในช่วงการ
ประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2561 อีกด้วย
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