ฉบับที่ 40/2562

วันที่ 5 เมษายน 2562

ผลการประชุมเจ้ าหน้ าทีอ่ าวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+
3
ระหว่ างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
_______________________________________
นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
แถลงว่า นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผูต้ รวจราชการกระทรวง การคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะ ผูแ้ ทนกระทรวง
การคลังทาหน้าที่ประธานร่ วมการ ประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซี ยน
+3
(ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรม
เดอะ ริ เวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย เปิ ดเผยว่า ที่ประชุม AFCDM+3 ได้หารื อประเด็นด้านเศรษฐกิจ
ที่มีความสาคัญต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซี ยน+3 ดังนี้
1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ เศรษฐกิจในภูมิภาค ที่ประชุมได้รับทราบรายงานเศรษฐกิจ
จากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund: IMF) ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ( Asian Development Bank: ADB) และสานักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3
(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ซึ่ งเห็นพ้องว่า ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2562
ยังคงสามารถขยายตัวได้แม้วา่ จะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี ก่อนหน้า โดยเป็ นผลมาจากสถานการณ์การค้าระหว่าง
ประเทศที่ ชะลอตัว รวมทั้งความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ -จีน ทั้งนี้ องค์กรระหว่าง
ประเทศประเมินว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและเศรษฐกิจจีนอาจจะส่ งผลกระทบ
ต่อเนื่อง (Spillover) มายังเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นถึงปั จจัยบวกของเศรษฐกิจ
โลกและภูมิภาคจากทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ
ส่ งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี นี้ และความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ขยายตัว
มากขึ้นในช่วงที่ผา่ นมาที่สามารถช่วยรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกได้ สาหรับ
ข้อเสนอแนะทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมเห็นพ้องว่าประเทศสมาชิกอาเซี ยน +3 ควรเตรี ยมความพร้อมรองรับความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก และใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลก
มีความไม่แน่นอนในปี นี้

2. การเพิม่ ประสิ ทธิภาพกลไกการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินภายใต้ มาตรการริเริ่มเชียงใหม่
ไปสู่ การเป็ นพหุภาคี ( Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ซึ่ งเป็ นกลไกความช่วยเหลือ
ทางการเงินของภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน +3 เพื่อป้ องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤต
เศรษฐกิจ โดยจากการที่ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่ างความตกลงสุ ดท้าย ( Final Text) ของการทบทวนความตก
ลง CMIM เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และเตรี ยมเสนอร่ างความตกลงดังกล่าวให้ที่ประชุม
ระดับรัฐมนตรี และผูว้ า่ การธนาคารกลางอาเซี ยน+ 3 ให้ความเห็นชอบในเดือนพฤษภาคม ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้
หารื อและรับทราบความคืบหน้าในเรื่ องต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุ งเอกสารแนวปฏิบตั ิ ( Operational Guideline: OG)
ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งรายละเอียดการดาเนินการเชิงเทคนิคให้สอดคล้องกับการทบทวนความตกลง CMIM การจัดทา
กรอบเงื่อนไขการขอรับความช่วยเหลือ Conditionality Framework และการกาหนดแนวทางการดาเนินการสาหรับ
CMIM ในอนาคต นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการทดสอบกลไกการทางานของ CMIM (CMIM Test
Run) ครั้งที่ 10 ซึ่ งจะมีการทดลองเบิกจ่ายและเบิกถอนจริ ง ( Actual Disbursement and Drawdown) โดยจะทดสอบ
ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2562
3. การเสริมสร้ างความแข็งแกร่ งให้ AMRO ในฐานะคณะกรรมการบริ หารของ AMRO ที่ประชุม
AFCDM+3 ได้เห็นชอบข้อเสนองบประมาณสาหรับการดาเนินการรวมทั้งแผนงานด้านต่างๆ ของ
AMRO
สาหรับปี 2563 นอกจากนี้ ได้มีมติแต่งตั้งผูอ้ านวยการคนใหม่ คือ นาย Toshinori Doi ผูส้ มัครจากประเทศญี่ปุ่น มา
แทนผูอ้ านวยการคนปัจจุบนั ที่จะหมดวาระลงในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ และอนุมตั ิต่ออายุสัญญาของ
นาย Hoe Ee Khor หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงการหารื อถึงกระบวนการคัดเลือกผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
AMRO ในตาแหน่งอื่น ๆ คือ รองผูอ้ านวยการ ที่จะหมดวาระลงในปี 2562 นี้ดว้ ย
4. มาตรการริเริ่มพัฒนาต ลาดพันธบัตรเอเ ชี ย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)
ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่ างแผนงานระยะกลางของ
ABMI (ปี 2562 – 2565) ที่ได้แบ่ง
การดาเนินการออกเป็ น 4 แนวทาง ได้แก่ (1) การดาเนินการโดยต่อเนื่อง (Continue) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาด
พันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (2) การดาเนินการเชิงลึก (
Deepen) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์
ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้สีเขียว (
Green Bond Markets
Development) และการพัฒนาการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (3) การดาเนินการเชิงขยาย
(Expand) เพื่อขยายขอบเขต ABMI ให้ครอบคลุมประเด็นใหม่ ๆ ในตลาดการเงิน และ (4) การส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือขององค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการดาเนินการหรื อมาตรการต่าง ๆ ภายใต้กรอบ
AFMGM+3 อย่างครอบคลุมมากขึ้น
________________________
ส่ วนความร่ วมมือภูมิภาคและพหุ ภาคี สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 02 2739020 ต่อ 3623 และ 3663

