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วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22
เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิ จิ
____________________
นายลวรณ แสงสนิ ท ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิ จการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า
นายอภิ ศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ทาหน้าที่
ประธานร่ วมการประชุ มรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและผูว้ ่าการธนาคารกลางอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Finance
Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี
สาธารณรัฐฟิ จิ โดยได้หารื อประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความสาคัญต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซี ยน+3 ดังนี้
1. สถานการณ์ เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ที่ประชุ มได้รับทราบรายงานเศรษฐกิจจากผูแ้ ทนองค์กร
ระหว่างประเทศ ได้แก่ สานักงานวิจยั เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research
Office: AMRO) ธนาคารพัฒนาเอเชี ย (Asian Development Bank: ADB) และกองทุ นการเงิ นระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) ซึ่ งเห็นพ้องว่า ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ยังคงสามารถขยายตัวได้ แม้วา่
จะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปี ก่อนหน้า ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากสถานการณ์ความไม่แน่ นอนจากความขัดแย้งทาง
การค้า ระหว่า งสหรั ฐอเมริ กา-สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ ง ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จของภูมิ ภาคอาเซี ยน+3
ที่ขยายตัวมากขึ้นจะช่ วยรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิ จโลกได้ อย่างไรก็ดี ควรเตรี ยมความ
พร้อมรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจใน
ภาวะที่เศรษฐกิ จโลกมีความไม่แน่ นอนในปี นี้ ตลอดจนควรดาเนิ นนโยบายเพื่อจัดการกับความท้าทายระยะยาว
เช่น การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในหลายประเทศ โครงสร้างพื้นฐานที่ยงั ไม่เพียงพอ (Infrastructure Gaps) เป็ นต้น
2. สานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซี ยน+3 (AMRO) ที่ประชุ มได้รับทราบความคืบหน้าการ
ดาเนิ นการตามภารกิจหลักของ AMRO ได้แก่ การเฝ้ าระวังเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซี ยน+3 การสนับสนุน
การดาเนิ นการภายใต้มาตรการริ เริ่ มเชี ยงใหม่ไปสู่ การเป็ นพหุ ภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation:
CMIM) และการให้ ค วามช่ วยเหลื อทางวิชาการกับ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น+3 รวมทั้ง ได้รับ ทราบการแต่ ง ตั้ง
ผูอ้ านวยการ AMRO คนใหม่ คือ นาย Toshinori Doi จากประเทศญี่ปุ่นที่จะเข้ารั บตาแหน่ งแทนผูอ้ านวยการ
AMRO คนปั จจุบนั (นาง Juhong Chang) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กาลังจะหมดวาระการดารงตาแหน่งใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

-23. มาตรการริ เริ่ มเชี ยงใหม่ ไปสู่ การเป็ นพหุ ภาคี (CMIM) ที่ประชุ มได้เห็ นชอบร่ างความตกลง
สุ ดท้ายของความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุ ง โดยสาระสาคัญส่ วนใหญ่เป็ นการแก้ไขปรับปรุ งกลไก CMIM กรณี ที่
เป็ นการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงินร่ วมกับ IMF เพื่อให้สอดคล้องกันและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้
ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าแผนการทดสอบการทางานของกลไก CMIM ครั้งที่ 10 ซึ่ งจะเป็ นครั้งแรกที่มีการ
ทดลองเบิกถอนและเบิกจ่ายเงินช่วยเหลื อจริ ง รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบเอกสาร “แนวทางการดาเนิ นการทัว่ ไป
เกี่ยวกับการสนับสนุ นการใช้เงินสกุลท้องถิ่นใน CMIM” (General Guidance on Local Currency Contribution to
the CMIM) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการอย่างกว้างของการสมทบเงินสกุลท้องถิ่นใน CMIM เช่น ต้องเป็ นไปตาม
หลักความสมัครใจ เป็ นต้น
4. มาตรการริ เริ่ มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชี ย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)
ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการดาเนิ นงานระยะกลางฉบับใหม่ของ ABMI สาหรับปี 2562-2565 (ABMI Mid-Term
Road Map 2019-2022) และได้รับทราบความคืบหน้าการดาเนินการของ ABMI เพื่อส่ งเสริ มตลาดพันธบัตรสกุล
เงินท้องถิ่นทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ปรับปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศสมาชิก
5. ทิศทางการดาเนินการในอนาคตของกรอบความร่ วมมือทางการเงินอาเซี ยน+3 ในโอกาส
ครบรอบ ๒๐ ปี ของกรอบความร่ วมมื อทางการเงิ นอาเซี ย น+3 ที่ ประชุ ม ได้ให้ความเห็ นชอบเอกสารวิสัยทัศน์
“Strategic Directions of ASEAN+3 Finance Process” ซึ่ งกาหนดทิศทางการดาเนิ นการภายใต้กรอบความร่ วมมือ
ASEAN+3 Finance Process ที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค ในอีก 10 ปี ข้างหน้าด้วย
ทั้งนี้ ผลการประชุ ม AFMGM+3 สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าของการดาเนิ นการทางการเงิน
ของอาเซี ย น+3 และแนวทางการพัฒนาความร่ วมมื อด้า นต่ า ง ๆ อาทิ แนวทางการดาเนิ นการทัว่ ไปเกี่ ย วกับ
การสนับสนุ นการใช้เงินสกุลท้องถิ่นใน CMIM การพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาคอาเซี ยน+3
เป็ นต้น เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมทั้งเสริ มสร้างเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิ น
ของภูมิภาคอาเซี ยน+3 ต่อไป
_____________________________________
ส่ วนความร่ วมมือภูมิภาคและพหุ ภาคี สานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร 02 2739020 ต่อ 3623 และ 3663

