ฉบับที่ 154/2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561

ผลการประชุ มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 25 และการประชุ มอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระหว่ างวันที่16-17 ตุลาคม 2561 ณ กรุ งพอร์ ตมอร์ สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
_________________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ให้เข้าร่ วมการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance
Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2561
ณ กรุ งพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปั วนิวกินี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรัฐเอกราช
ปาปั วนิวกินี (นาย Charles Abel) เป็ นประธาน พร้อมกับผูแ้ ทนระดับสู งจากสมาชิกเอเปค 20 เขตเศรษฐกิจ (ยกเว้น
สาธารณรัฐเปรู ) และผูแ้ ทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund) กลุ่มธนาคารโลก (World BankGroup) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) เป็ นต้นเข้าร่ วมการประชุมนี้ดว้ ย โดยแนวคิดหลักของการประชุมเอเปคประจําปี 2561 คือ การสร้าง
โอกาสอย่างครอบคลุม เพื่อเปิ ดรับอนาคตทางดิจิทลั (Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital
Future) โดยมีการหารื อที่สาํ คัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคนับแต่เดือนตุลาคม 2560 เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง แต่ในช่วงระยะ6 เดือนที่ผา่ นมา เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ อาทิ ความเปราะบางทางการเงิน
ระดับหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มสู งขึ้น ความตึงเครี ยดทางการค้าและการเมือง ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก
รวมถึงความไม่เท่าเทียมและปั ญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เป็ นต้น ทั้งนี้ ภูมิภาค
เอเปคยังคงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดย ADB และ APEC Policy Support Unit คาดว่า
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเปคในปี 2561จะขยายตัวร้อยละ 3.7 – 4.1 จากปี ก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.5 จากการขยายตัว
ของการบริ โภคภายในประเทศเป็ นสําคัญโดยที่ประชุมสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคดําเนิ นนโยบายการเงิน การคลัง
และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในการรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพและเสริ มสร้างศักยภาพในการ
เติบโตอย่างทัว่ ถึงและมีส่วนร่ วมเพือ่ ที่จะยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะปานกลาง
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2. ในการประชุม APEC FMM ครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารื อใน 5ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
2.1 การเร่ ง รั ด การลงทุ น และระดมทุ น เพื่ อ พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Accelerating
Infrastructure Development and Financing)โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพมีความสําคัญต่อการยกระดับการผลิต
ส่ งเสริ มการเชื่อมโยง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างงาน และเสริ มสร้างการเติบโตอย่างมีส่วนร่ วมและ
ทัว่ ถึ ง ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเปคเผชิ ญกับปั ญหาการขาดแคลนงบประมาณเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดย Global
Infrastructure Hub (GIH) ได้ประมาณการว่า ในระหว่างปี 2563 – 2568 ภูมิภาคเอเปคมีความต้องการเงินทุนเพื่อ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉลี่ย เป็ นจํานวนถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่น้ ี สามารถจัดการได้ดว้ ยการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานโดยการกระจายเงินลงทุ นผ่านแหล่ง
เงิ นทุ นระยะยาว ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ ว มของภาคเอกชน รวมทั้งเสริ มสร้ างสภาพแวดล้อมเพื่อดึ งดู ดการลงทุ น
สนับสนุนการดําเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสร้างผลตอบแทน (Bankable)และพัฒนาโครงสร้างทาง
การเงินเพื่อที่จะสามารถดึงดูดนักลงทุนสถาบันในระยะยาว
2.2 การสนับสนุนการเข้าถึงบริ การทางการเงิน(Advancing Financial Inclusion)การเข้าถึง
บริ การทางการเงินเป็ นส่ วนสําคัญในการเสริ มสร้ างการเติบโตอย่างมีส่วนร่ วมและทัว่ ถึง ซึ่ งจะช่ วยยกระดับการ
เข้า ถึ ง ผลิ ตภัณ ฑ์แ ละบริ ก ารทางการเงิ น ของประชาชนและภาคธุ ร กิ จ และสร้ า งภู มิคุ ้มกันทางการเงิ นที่ ดีข อง
ประชาชน นอกจากนี้ ที่ประชุมสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคให้ความรู ้ทางการเงินและส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรมด้าน
การเงินเพื่อส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินอย่างทัว่ ถึง
2.3 การผลักดันความร่ วมมือด้านภาษีและความโปร่ งใส (Fostering International Tax
Cooperation and Transparency) ความร่ วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศมีบทบาทสําคัญในการเสริ มสร้ าง
ความชัดเจน ความโปร่ งใส และความเป็ นธรรมของระบบภาษีระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมสนับสนุ นให้สมาชิก
เอเปคดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตํ่า (Minimum Standards) ภายใต้แผนปฏิบตั ิการเพื่อการป้ องกันการกัดกร่ อน
ฐานภาษีและการโยกย้ายกําไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) ของOECDร่ วมกับ
กลุ่มประเทศสมาชิ ก G20 โดยการเข้าร่ วมใน Inclusive Framework รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีตาม
มาตรฐานสากลเพื่อความโปร่ งใสและเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเซบู(Implementing the Cebu Action Plan) แผนปฏิบตั ิการ
เซบูเป็ นแผนงานสําหรับกรอบการประชุมรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ซึ่ งมีระยะเวลาดําเนินการ 10 ปี
(ปี 2558 - 2567) เพือ่ เสริ มสร้างให้ภูมิภาคเอเปคมีการรวมกลุ่มทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โปร่ งใส มัน่ คง และเชื่อมโยงกัน
ยิง่ ขึ้นโดยสนับสนุนให้สมาชิกเอเปคเริ่ มดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการเซบูภายในปี 2561-2563 โดยให้เป็ นไปตาม
ความเหมาะสมและบริ บทภายในของแต่ละเขตเศรษฐกิจโดยที่ประชุ มรับทราบการมี ส่วนร่ วมของสภาที่ปรึ กษา
ทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council) ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการเซบู
2.5 การบริ หารการเงินและการประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ(Disaster Risk
Financing and Insurance) ที่ประชุมตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการทางการเงินเพือ่ รับมือกับ
ความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเปค และยินดีที่คณะทํางานด้านการบริ หารการเงิ นและการประกันภัย
เพื่อรองรับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ (Working Group on Disaster Risk Financing and Insurance) ร่ วมกับ WBG
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และ OECD ซึ่ งได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเอเปคในการรับมือกับความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจและการเงินที่เกิดจาก
ภัย พิบ ตั ิท างธรรมชาติ นอกจากนี้ มีการจัดทํา รายงานเกี่ย วกับ กรอบการดํา เนิ นงานด้า นการจัด ทํา ประกัน ภัย
สําหรับสิ นทรัพย์สาธารณะเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิโดย WBG รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการจัดการกับ
ภาระหนี้ สินของรัฐบาลอันเกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติโดย WBG และ OECD
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังรัฐเอกราชปาปั วนิวกินีได้ริเริ่ มให้มีการจัดทําแนวทางพัฒนาศักยภาพ
(Capacity Building Package) ของสมาชิ กเอเปคในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเร่ งรัดการลงทุนและการระดมทุน
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุ นการเข้าถึงบริ การทางการเงิ น และการผลักดันความร่ วมมือด้านภาษี
และความโปร่ งใสโดยจะรวบรวมกรณี ศึกษา(Case Studies) และแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices) ของสมาชิกเอเปค
ในการดําเนิ นงานด้านต่างๆ รวมถึงจัดสัมมนาเชิงนโยบายเพื่อให้สมาชิกเอเปคได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความรู ้ระหว่างกันด้วย
3. ในระหว่างการประชุม APEC FMM รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเอเปคได้มีการหารื อถึง
กลยุทธ์ทางการคลังในยุคดิจิทลั (Public Finance Strategies in the Digital Age) โดยปั จจุบนั สมาชิกเอเปคให้
ความสําคัญกับการดําเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน อาทิ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางดิจิทลั การสนับสนุนให้ภาครัฐจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ การส่ งเสริ ม
การให้ความรู ้ทางการเงิน เป็ นต้นทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารื อถึงกลยุทธ์ทางการคลังเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ
ในภูมิภาค เช่น ความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ปั ญหาการเข้าสู่ สังคมผูอ้ ายุ เป็ นต้น โดยสนับสนุนให้ดาํ เนิน
นโยบายเพื่อส่ งเสริ มความโปร่ งใสทางการคลังผ่านการจัดทํากลยุทธ์ทางการคลังระยะปานกลาง (Medium-Term
Fiscal Strategies) และการรักษาระดับหนี้ ส าธารณะภายใต้กรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง นอกจากนี้
รัฐมนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง เอเปคได้หารื อ กับผูแ้ ทนระดับ สู ง จากสภาที่ปรึ ก ษาทางธุ รกิจ เอเปค (APEC
Business Advisory Council) เกี่ยวกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ซึ่ งที่
ประชุมสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคเอเปคผ่านการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
(Public Private Partnership) พร้อมทั้งพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งยังได้เน้นยํ้าถึงบทบาทของ
Fintechในการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินอย่างทัว่ ถึงและมีเสถียรภาพยิง่ ขึ้ น โดยจําเป็ นต้องคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลด้วย
ทั้งนี้ การประชุม APEC FMM ครั้งที่ 26 จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐชิลี
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