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“ASEAN+3
ที่ประชุม

มั่นใจเศรษฐกิจอาเซียนโต พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance
Ministers and Central Bank Governors’ Meeting:
AFMGM+3) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยโดยที่ประชุม
ได้มีการหยิบยกประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทาง
สภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน +3 และสภาวะเศรษฐกิจ
ของโลก โดยได้ข้อสรุปส�ำคัญในประเด็นหลักคือ
ประเด็นเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์
เศรษฐกิจในภูมภิ าค ทีป่ ระชุมเห็นพ้องว่า เศรษฐกิจของภูมภิ าค
อาเซียน+3 จะยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรง
ขับเคลื่อนส�ำคัญของเศรษฐกิจโลกต่อไป ขณะที่เศรษฐกิจโลก
ที่ประชุมมีความเห็นว่า ยังคงสามารถขยายตัวได้ แต่ยังต้อง
เผชิญความเสี่ยงจากปัจจัยในเรื่องความผันผวนทางการเงิน
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต�ำ่
อย่างไรก็ดี มีข้อเสนอแนะจากทางกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
และส�ำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3
(ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO)
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ควร
เร่งปฏิรปู โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการเติบโต
ประเด็นเกี่ยวกับมาตรการการริเริ่มพัฒนาตลาด
ประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพการด�ำเนินงาน
และด�ำเนินนโยบายเพือ่ รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการหารือประเด็นเกีย่ วกับเรือ่ ง ของ ASEAN+3 Macroeconomic Research Office พันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI)
การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (AMRO) ทั้งนี้ AMRO จะเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ ติดตาม และ ซึง่ มีวัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิน่ ของ
ภูมิภาคอาเซียน+3 ให้เป็นแหล่งระดมเงินทุนและเป็นทางเลือก
ภายใต้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) เฝ้าระวังทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน+3
ซึง่ เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินเพือ่ ป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินระหว่างกันของภูมิภาค
อาเซียน+3 ทีม่ ขี นาดวงเงินรวม 240 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยที่
ประชุมได้ตดิ ตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของกลไก
CMIM และมีมติให้สามารถด�ำเนินการได้ทันทีหากมีสมาชิก
ขอรับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งรับทราบความคืบหน้าการ
จัดท�ำตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการพิจารณาเพิม่ สัดส่วนความ
ช่วยเหลือ กรณีทสี่ มาชิกไม่ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการ
เงินระหว่างประเทศ (IMF De-linked Portion)

ในการออม โดยได้ตดิ ตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานของกลไก
การค�้ำประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and
Investment Facility: CGIF) ซึ่งปัจจุบันได้มีการค�้ำประกัน
ตราสารหนี้แล้ว 11 ครั้งใน 5 สกุลเงิน ได้แก่ เงินบาทไทย รูเปีย
อินโดนีเซีย ดอลลาร์สิงคโปร์ ดองเวียดนาม และเปโซฟิลิปปินส์
ซึง่ รวมเป็นเงินค�ำ้ ประกันทัง้ สิน้ 888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้
เห็นชอบแผนการด�ำเนินงานระยะกลางของ ABMI ฉบับใหม่
(ABMI Medium-Term Road Map) เพื่อก�ำหนดทิศทางการ
ด�ำเนินงานของ ABMI ระหว่างปี 2559-2562 ต่อไป
(ASEAN+3) คือ กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน กับประเทศนอกกลุม่
อาเซียนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ
เพื่อน�ำไปสู่การจัดตั้งชุมชนเอเชียตะวันออก (East Asian
Community) ในอนาคต
โดยทั้ง 13 ประเทศจะมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า
2,000 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรของทั้งโลก
และจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ถึง 9 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 16 ของ GDP รวมทั้งโลก) ในขณะ
ที่ ย อดทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น เงิ น ทุ น ส� ำ รองระหว่ า งประเทศสู ง ถึ ง
3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (สูงกว่า 50% ของเงินทุนส�ำรอง
ของโลก) การจัดตั้งกลุ่มอาเซียน+3 นั้นมีข้อตกลงกันเพื่อความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมัน่ คง
ด้า นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน ด้า นพลังงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก
และด้านสังคมและวัฒนธรรม
เป้ า หมายความร่ ว มมื อ กั น ของอาเซี ย น+3
จะเป็ น การน� ำ ไปสู ่ ก ารจั ด ตั้ ง ประชาคมเอเชี ย ตะวั น ออกใน
อนาคต ซึ่งชาติสมาชิกทั้งหมดจะร่วมมือและสนับสนุนกันใน
ด้านต่างๆ โดยมีความร่วมมือ 6 ด้านที่จะต้องเร่งผลักดัน ดังนี้
1. การร่วมกันก�ำหนดกฎระเบียบในภูมิภาค
2. การตั้งเขตการค้าเสรี
3. ข้อตกลงความร่วมมือทางการเงินและการคลัง
4. เขตความร่วมมือและมิตรภาพเพือ่ หลีกเลีย่ งการสะสม
		 อาวุธ
5. การคมนาคมและเครือข่ายการสื่อสาร
6. ด้านสิทธิมนุษยชนและพันธะกรณีต่างๆ
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

