เศรษฐกิจจีนในป 2557 ... การเติบโตเชิงคุณภาพ
------------------------------------------------ในชวงหลายทศวรรตที่ผานมา จีนนับเปนประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางนาสนใจ
และพิศวง ไมวาจะเปนการเติบโตในอัตราที่สูงตอเนื่องหลายป หรือแมกระทั่งการเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
ภายใตความพยายามในการปรับโครงการสรางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาภาคการคาระหวางประเทศ มาสูภาค
ลงทุนและการลงทุนโดยตรงของตางประเทศ และมาเปนการเนนภาคการบริโภคและการเรงขยายการลงทุน
ออกไปสูตางประเทศในปจจุบัน
ประการสําคัญ จีนยังไมเคยหยุดนิ่ง จีนผานรอนผานหนาวของวิกฤติทางการเมืองและ
เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศมาอยางตอเนื่อง และทามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและแฝงไวซึ่งความ
เปราะบางที่ดําเนินอยูในปจจุบัน จีนยังคงจะพยายามนําเสนอและทดลองใชนโยบายและมาตรการใหม ๆ
เพื่อใหสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต ...
ภาพรวมเศรษฐกิจป 2556 ... นิ่งแตสับสน
จีดีพี ... โตสูงกวาเปา สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (The National Bureau of Statistics)
แถลงขาวเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ระบุวา ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีของจีนในป
2556 มีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 56.88 ลานลานหยวน (9.4 ลานลาน
เหรียญสหรัฐฯ) เติบโตรอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา ซึ่ง
นับเปนการเติบโตในอัตราที่ต่ําสุดในรอบ 14 ป แตการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนในป 2556 ดังกลาวก็ยังสูงกวาที่เปาหมายที่รัฐบาลจีนตั้ง
ไวที่รอยละ 7.5 อยูเล็กนอย
ทั้งนี้ เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของจีนขยายตัวรอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน ลดลงจากรอยละ 7.8 ในชวงไตรมาสที่ 3 ซึ่งสะทอนถึง การผอนนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่เริ่มดําเนินการนับแตกลางปที่ผานมา ควบคูไปกับปริมาณสินเชื่อใหมที่ชะลอตัว
เงินเฟอ ... ต่ําเกินคาด สํานักงานสถิติแหงชาติจีนยังไดเปดเผยถึงตัวเลขอัตราเงินเฟอในป
2556 วาอยูที่รอยละ 2.6 ซึ่งต่ํากวาอัตราเปาหมายที่รัฐบาลตั้งไวที่รอยละ 3.5 อยูคอนขางมาก โดยอัตรา
เงินเฟอในเดือนธันวาคมอยูที่ระดับรอยละ 2.5 ซึ่งต่ําสุดในรอบ 7 เดือน โดยลดลงตอเนื่องจากรอยละ 3.2
และรอยละ 3 ในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ตามลําดับ ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญเนื่องจากการชะลอตัวของดัชนี
ราคาอาหารในจีน ซึ่งมีสินคาผักและเนื้อหมูเปนหลัก ที่ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดิมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 ใน
เดือนพฤศจิกายนเหลือรอยละ 4.1 ในเดือนธันวาคม
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สัดสวนอิทธิพลตอการเติบโตของจีดีพี จําแนกตามภาคเศรษฐกิจ
ระหวางป 2555-2556
ป 2555 ป 2556
จีดีพี (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 51.93 56.88
การบริโภคสุทธิ (รอยละ)
51.8 50.0
การลงทุน (รอยละ) 50.4 54.4
การสงออกสุทธิ (รอยละ) -2.2 -4.4
ทั้งนี้ จากการเก็บตัวอยางขอมูลจาก 36 เมืองขนาด
ใหญและขนาดกลางของจีนพบวา ราคาของสินคาเกษตรและอาหารยังคง
มีเสถียรภาพ ขณะที่ราคาของเนื้อวัว แพะ และผักสดเพิ่มขึ้นรอยละ
25.4 รอยละ 15.7 และรอยละ 9.9 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวา
ราคาของเนื้อหมูและน้ํามันถั่วเหลืองลดลงรอยละ -1.3 และรอยละ -0.7
ตามลําดับ
การบริโภคภายในประเทศ ... โตแรง กระทรวงพาณิชยจีนเปดเผยตัวเลขมูลคาการคาปลีก
ของจีนในป 2556 อยูที่ 23.44 ลานลานหยวน เติบโตรอยละ 13.1 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา ซึ่งคิดเปน
สัดสวนตอการเติบโตของจีดีพีรอยละ 50 ลดลงจากรอยละ 51.8 ในป 2555
ขณะเดียวกัน การคาออนไลนในจีนยังคงไดรับความนิยมอยางมาก โดยยอดขายเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 31.9 เมื่อเทียบกับของปกอน และมีมูลคาอยูที่ราว 1.7 ลานลานหยวน ทําใหจีนกลายเปนตลาด
การคาอีคอมเมิรซที่ใหญที่สุดในโลกในปจจุบัน นอกจากนี้ ในวันที่ 11 เดือน 11 ที่ผานมา ซึ่งถือเปน “วันคน
โสด” กลุมธุรกิจอาลิบาบา (Alibaba Group) ซึ่งเปนเจาของเว็บไซตชื่อดังอยาง tmall.com และ
taobao.com ก็ทําสถิติยอดจําหนายเพียงวันเดียวถึง 35,000 ลานหยวน ขณะที่การขายผานชองทางจัด
จําหนายสมัยใหมทางกายภาพก็เติบโตในอัตราที่สูงเชนกัน โดยหางสรรพสินคามีมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 21.6
ซุปเปอรมารเก็ต รอยละ 23.6 และรานเฉพาะทาง รอยละ 24.4 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา
การคาระหวางประเทศ ... เติบโตในอัตราที่ลดลง กระทรวงพาณิชยยังเปดเผยถึง ตัวเลข
การคาระหวางประเทศของจีนในป 2556 วามีมูลคา สูงสุดเปน
ประวัติการณที่ 4.16 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ กาวขึ้นเปน
ประเทศที่มีมูลคาการคาระหวางประเทศมากที่สุดในโลก แซง
หนาสหรัฐฯ และขยายตัวในอัตรารอยละ 7.6 เมื่อเทียบกับของป
กอน แตก็ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไวรอยละ 8 และ
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พลาดเปาตอเนื่องเปนปที่สองติดตอกัน ทั้งนี้ การคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุนมีสัดสวนคิด
เปนรอยละ 33.5 ของมูลคาการคาระหวางประเทศของจีนในป 2556 ขณะที่การคากับตลาดดาวรุงที่มี
ศักยภาพสูงอยางอาเซียนและแอฟริกาใตขยายตัวสูงกวาอัตราเฉลี่ยที่รอยละ 10.9 และรอยละ 8.6
ตามลําดับ
ในเชิงภูมิภาค การคาระหวางประเทศของมณฑลในตอนกลางและตะวันตกขยายตัวในอัตรา
ที่สูงถึงรอยละ 13.6 และรอยละ 17.7 ตามลําดับ ขณะที่การคาฯ ของเขตเศรษฐกิจดานซีกตะวันออกมี
มูลคา 3.29 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 79 ของมูลคาการคาฯ โดยรวมของจีน และ
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา
การสงออกของจีนกลับมามีชีวิตชีวาในระดับหนึ่งอีก
ครั้ง โดยมีมูลคาถึง 2.21 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.9
เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา โดยอุตสาหกรรมแรงงานฝมือ/เทคโนโลยี
เปนพระเอกสําหรับการสงออกของจีน แซงหนาอุตสาหกรรมดั้งเดิม
กลาวคือ การสงออกสินคาเครื่องจักรกล คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกสมีสัดสวนถึงรอยละ 57.3 ของมูลคา
การคาฯ โดยรวม (มูลคา 1.27 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ) ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งเนื่องจากการเริ่มฟนตัว
ของตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน การสงออกสุทธิ (สินคาและบริการ) มีอิทธิพลตอการเติบโต
ของจีดีพีลดลงรอยละ -4.4 ซึ่งชะลอตัวจากสัดสวนรอยละ -2.2 ในป 2555
ขณะที่การนําเขามีมูลคา 1.95 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เติบโตรอยละ 7.3 เมื่อเทียบกับของ
ปกอน โดยการนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคยังคงเติบโตดี โดยมีมูลคา 0.23 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 24.6 ขณะที่การนําเขาน้ํามันดิบ แรเหล็ก และถานหินมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 280 ลานตัน (เพิ่มขึ้น
รอยละ 4) 820 ลานตัน (รอยละ 10.2) และ 330 ลานตัน (รอยละ 13.4)
อยางไรก็ดี การพยายามผลักดันการสงออกควบคูไปกับการควบคุมการเติบโตของการนําเขา
ใหอยูในระดับที่ต่ํากวา ทําใหดุลการคาของจีนในป 2556 เกินดุลถึง 259,750 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ในอัตรารอยละ 12.8 เมื่อเทียบกับของปกอน ซึ่งมีมูลคาราว 230,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยัง
พบวา การเกินดุลการคาในป 2556 ดังกลาวนับวามีมูลคาสูงที่สุดนับแตป 2552 ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก
การคาบริการ ... แรงตอเนื่อง ขณะเดียวกัน การคาบริการของจีนในป 2556 ก็ฉายแวว
สดใสยิ่งขึ้น กลาวคือ มูลคาการคาภาคบริการยังคงเติบโตในอัตรา
ที่สูงตอไป โดยมีมูลคาทะลุ 520,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทํา
ใหจีนเปนประเทศที่ทําธุรกรรมการคาบริการรายใหญอันดับที่ 3
ของโลก มีสัดสวนคิดเปนราวรอยละ 6 ของมูลคาธุรกรรมการคา
บริการโลก
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นอกจากนี้ การคาภาคบริการของจีนในป 2556 ดังกลาวยังขยายตัวรอยละ 11 เมื่อเทียบ
กับของปที่ผานมา ขยายตัวในอัตรามากกวาของการคาสินคา อยางไรก็ดี ภาคบริการของจีนยังมีขีด
ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศที่นอย โดยจีนยังมีมูลคาการสงออกบริการคิดเปนสัดสวนเพียง
รอยละ 9 ของมูลคาการสงออกโดยรวม ซึ่งต่ํามากเมื่อเทียบกับสัดสวนรอยละ 20 ของโลก การคาภาคบริการ
ของจีนจึงยังคงขาดดุลการคาอยูมาก
ขณะเดียวกัน มูลคาการทองเที่ยวและบริการขนสง ซึ่งถือเปนสาขาบริการดั้งเดิมที่มี
มูลคาเพิ่มต่ํา (เมื่อเทียบกับสาขาที่มีมูลคาเพิ่มสูงอยางบริการการเงินและประกันภัย) มีสัดสวนมากกวารอยละ
60 ของมูลคาบริการโดยรวม หลายฝายเชื่อมั่นวา การเพิ่มขึ้นของรายไดภาคครัวเรือนของจีนจึงนับเปนการ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของการคาบริการ ทําใหการลงทุนโดยตรงของตางประเทศในภาคบริการในป 2556
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 14.2 สูงกวาของการลงทุนฯ ภาคการผลิต (ตอเนื่องนับแตป 2554) ซึ่งคาดวาจะทําให
ภาคบริการจะยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องและสอดคลองกับทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของจีนที่
ตองการหันมาเนนภาคบริการมากขึ้นในอนาคต
อนึ่ง ภาคการคาบริการครอบคลุมถึงการขายและการจัดสงสินคาที่จับตองไมได หรือบริการ
ซึ่งไดแก การทองเที่ยว บริการการเงินและประกันภัย และบริการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เมื่อป 2544 ที่จีนเขา
เปนสมาชิกองคการการคาโลกนั้น ภาคการคาบริการของจีนมีมูลคาอยูเพียง 71,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ
การลงทุน ... เติบโตทั้งเขาและออก ในป 2556 การลงทุนมี
บทบาทตอการเติบโตของเศรษฐกิจีน โดยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 50.4 ใน
ป 2555 เปนรอยละ 54.4 ซึ่งนักวิเคราะหประเมินวา สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
การเพิ่มการลงทุนของภาครัฐ และการขยายตัวของหนี้สินภาคเอกชน ซึ่งมิได
สรางมูลคาเพิ่มเทาที่ควรและเพิ่มความเสี่ยงตอภาคเศรษฐกิจโดยรวม และนี่อาจเปนสาเหตุวาทําไมรัฐบาลจีน
ปรับลดระดับสินเชื่อใหมในชวงไตรมาสสุดทายของปที่ผานมา
ขณะเดียวกัน การลงทุนของตางชาติในจีนและของจีนในตางประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญใน
เวทีโลก โดยเติบโตในอัตราที่สูงกวาอัตราเฉลี่ยของโลกทั้งสิ้น กลาวคือ การลงทุนโดยตรงของตางประเทศใน
จีน (FDI) ยังหลั่งไหลเขาจีน โดยมีมูลคา 117,590 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา โดยการ
ลงทุนฯ จากสหภาพยุโรป (กวา 7,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และจาก
สหรัฐฯ (กวา 3.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ฟนตัวอยางมีเสถียรภาพ โดย
เพิ่มขึ้นรอยละ 18.1 และรอยละ 7.1 ตามลําดับ
จุดแข็งสําคัญของจีนที่มีตลาดภายในประเทศที่ใหญและเติบโต แรงงานฝมือจํานวนมาก และ
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีทําใหจีนยังคงไดรับความไววางใจจากนักลงทุนตางประเทศ
โดยจีนสามารถยึดตําแหนงประเทศที่รองรับการลงทุนจากตางประเทศอันดับที่ 2 ของโลกไดอยางเหนียวแนน
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ในเชิงภูมิศาสตร การลงทุนฯ ในดานซีกตะวันออกยังคงไดรับความสนใจจากตางชาติอยาง
มาก โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 82.4 ของการลงทุนฯ โดยรวม มูลคาราว 96,880 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา ขณะที่การลงทุนฯ ในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของจีนนับวา
ขยายตัวสูงกวาอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศอยูเล็กนอย โดยการลงทุนที่เขาไปยังพื้นที่ทั้งสองมีมูลคา 10,100
ลานเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นรอยละ 8.8) และมูลคา 10,610 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นรอยละ 7)
ตามลําดับ
ขณะที่การลงทุนโดยตรงของจีนในตางประเทศ (ODI) ในป 2556 ก็ยังคงพุงทะยานใน
อัตราที่สูง โดยมีมูลคา 90,170 ลานเหรียญสหรัฐฯ เติบโตในอัตรารอยละ 16.8 เมื่อเทียบกับของปกอน
สงผลใหจีนเปนประเทศที่ออกไปลงทุนในตางประเทศใหญเปนอันดับที่ 3 ของโลก และหากมองยอนกลับไป
ในป 2550 ก็พบวา การลงทุนฯ มีมูลคาเพียง 22,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทานั้น หรือเทากับขยายตัวกวา
4 เทาตัวในชวงเวลา 6 ปที่ผานมา
การลงทุนฯ ดังกลาวกระจุกตัวอยูในฮองกง อาเซียน สหภาพ
ยุโรป สหรัฐฯ รัสเซีย และญี่ปุน โดยมีสัดสวนรวมอยูเกือบ 3 ใน 4 ของการ
ลงทุนฯ โดยรวมของจีน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 เมื่อเทียบกับของปกอน นอกจากนี้
การลงทุนฯ ยังเปนสวนของรัฐวิสาหกิจราวรอยละ 36.6 ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น
รอยละ 16.9 จากของปกอน โดยมาจาก 3 มณฑลหลักของจีนไดแก กวางตุง
(Guangdong) ซานตง (Shandong) และเจียงซู (Jiangsu)
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนในป 2556
คาเศรษฐกิจสําคัญ
มูลคา
อัตรา (รอยละ)
จีดีพี
56.88 ลานลานหยวน 7.7
เงินเฟอ
- 2.6
การบริโภคภายในประเทศ 23.44 ลานลานหยวน
13.1
การคาระหวางประเทศ 4.16 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 7.6
การสงออก
2.21 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ
7.9
การนําเขา
1.95 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ
7.3
ดุลการคา
0.26 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ
12.8
การคาบริการ
0.52 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ
11.0
การลงทุนของตางประเทศในจีน 117,590 ลานเหรียญสหรัฐฯ 5.3
การลงทุนของจีนในตางประเทศ 90,170 ลานเหรียญสหรัฐฯ
16.8

6
นอกจากการขยายตัวของการลงทุนฯ ดังกลาวจะชวยใหจีน “สยายปก” ออกไปยัง
ตางประเทศไดกวางไกลยิ่งขึ้นแลว การเติบโตดังกลาวยังชวยลดแรงกดดันตอการเพิ่มคาของเงินหยวนอัน
เนื่องจากการเกินดุลการคาจํานวนมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2556 ขณะเดียวกัน การยายฐานการ
ผลิตของจีนไปยังตางประเทศยังชวยบรรเทาการตรวจสอบทางการคาที่มีตอบริษัทและสินคาจีน ซึ่งจีนถูก
ตรวจสอบเรื่องการทุมตลาดตอเนื่องมาเปนปที่ 18 และการอุดหนุนเปนปที่ 8 เขาใหแลว
หลายฝายจึงคาดวา หากการขยายตัวของ ODI ในชวงหลายปที่ผานมาที่ดําเนินไปในทิศทาง
และโมเมนตัมที่รัฐบาลจีนกําหนดไวดํารงอยูตอไป ก็จะสงผลใหการลงทุนทั้งขาเขาและออกของจีนอยูในระดับ
ที่ใกลเคียงกันในชวง 2-3 ปขางหนานี้
แนวโนมป 2557 ... เติบโตอยางมีเสถียรภาพ
การคาดการณป 2557 ... อยางนอยรอยละ 7 การคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
จีนในป 2557 ยังมีขอบขายคอนขางกวางตั้งแตเปาหมายการขยายตัวรอยละ 7 ของรัฐบาลจีนไปจนถึงการ
เติบโตรอยละ 7.9 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา เราลองมาดูกันวา แตละคายคาดการณการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจีนในป 2557 พรอมเหตุผลและขอสังเกตอยางไรกันบาง ...
รัฐบาลจีนยังคงประกาศเดินหนาปฏิรูประบบ เศรษฐกิจและสังคมในเชิงลึกมากขึ้น โดย
รัฐบาลกลางของจีนมุงเนนการเติบโตในเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ โดยใหคํามั่นที่จะรักษาการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและดําเนินนโยบายการเงินอยางระมัดระวัง เดินหนาปฏิรูป
โครงสรางการเงินและการคลัง และผลักดันการพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อให
เศรษฐกิจเติบโตอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยตั้งเปาหมาย
การเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2557 ไวที่รอยละ 7 เมื่อเทียบกับของปที่
ผานมา
ธนาคารแสตนดารดชารตเตอร (Standard Charter Bank) ประเมินวาเศรษฐกิจจีนจะ
เติบโตรอยละ 7.4 ทั้งนี้ คาดคะเนวา การปลอยสินเชื่อใหมจะมีมูลคา 8.5 ลานหยวน ขยายตัวรอยละ 11
เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา ลดลงจากอัตราการปลอยสินเชื่อใหมของป 2556 ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 14 เมื่อ
เทียบกับของปกอน
ขณะที่กองทุนการเงินระหวางประเทศ
(International Monetary Funds) สํานักขาวรอยเตอร (Reuters)
บริษัทที่ปรึกษาพีดับบลิวซี (PWC) และเมอรริลล ลินช (Merrill
Lynch) รวมทั้งหลักทรัพยเชินยินเหอหวังกั๋ว (Shenyin and Wanguo
Securities) แหงนครเซี่ยงไฮตางพรอมใจกันคาดการณการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจของจีนไวในระดับเดียวกันที่ รอยละ 7.5 โดยเล็งเห็นถึงปจจัยเชิงบวกสําคัญไดแก การฟนตัวของการ
สงออก และขอควรระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงอันเนื่องจากปญหาหนี้สินในระบบเศรษฐกิจของจีน
นอกจากนี้ เอกสารที่ตีพิมพโดยสถาบันดานเศรษฐอุตสาหกรรมภายใต สถาบันดานสังคม
วิทยาแหงชาติจีน (Chinese Academy of Social Sciences) ซึ่งรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณนัก
เศรษฐศาสตรชั้นนําของจีน ก็สรุปการคาดการณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวบรวมจาก “ถังความคิด”
(Think Tank) ใบใหญของรัฐบาลจีนวาอยูที่รอยละ 7.5 เชนกัน โดยกลุมนี้ใหเหตุผลวา ปจจัยความตองการ
ในตางประเทศจะดีขึ้นจากปกอนควบคูไปกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกอยางคอยเปนคอยไป ขณะที่การ
ผลักดันโครงการขยายชุมชนเมืองของจีนก็นาจะกระตุนใหเกิดการลงทุนกอสรางโครงสรางพื้นฐานใหม ๆ
อนึ่ง กอนหนานี้ กองทุนการเงินฯ คาดการณการเติบโตของ
จีนในป 2557 อยูที่รอยละ 7.2 เนื่องจากตระหนักถึงความพยายามของ
รัฐบาลจีนในการควบคุมเงินเฟอและปญหาฟองสบูจากภาคอสังหาริมทรัพย
แตผลจากสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและระดับเงินเฟอในชวง
ปลายปที่ผานมา ทําใหไอเอ็มเอฟไดปรับเพิ่มตัวการคาดการณการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจีนเปนรอยละ 7.5
อัตราคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในป 2557
องคกร อัตรา (รอยละ)
รัฐบาลจีน 7.0
ธนาคารแสตนดารดชารตเตอร 7.4
กองทุนการเงินระหวางประเทศ 7.5
สํานักขาวรอยเตอร 7.5
บริษัทที่ปรึกษาพีดับบลิวซี 7.5
บริษัทที่ปรึกษาเมอรริลลินช 7.5
หลักทรัพยเชินยินเหอหวังกั๋ว 7.5
ถังความคิดของจีน 7.5
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย 7.7
ธนาคารโลก 7.7
หลักทรัพยเอเวอรไบรทซิเคียวริตี้ส 7.9
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ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank) ไดปรับเพิ่มอัตราการเติบโต
เล็กนอยจากรอยละ 7.6 เปนรอยละ 7.7 เนื่องจากพบวารัฐบาลจีนกําลังขยายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ในหลายโครงการสําคัญ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสวนทางกลับ
การประมาณการของธนาคารโลก (World Bank) ที่ปรับลดการการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนลงจากรอยละ
8 เหลือรอยละ 7.7 ดวยเหตุผลที่วา เศรษฐกิจใหญอันดับที่สองของโลกอยางจีน อยูระหวางการปรับลดความ
รอนแรงทางเศรษฐกิจ และปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนโดยหันมามุงเนนภาคการบริโภค
ภายในประเทศเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้น
ขณะเดียวกันหลักทรัพยเอเวอรไบรทซเิ คียวริตี้ส (Everbright Securities) มองโลกในแงดี
และคาดการณการเติบโตของจีดีพีไวสูงกวาของป 2556 ที่รอยละ 7.9 เนื่องจากแนวโนมการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก ทามกลางความพรอมของรัฐบาลจีนในการดําเนินนโยบายสนับสนุนการลงทุนในภาค
อสังหาริมทรัพยและโครงสรางพื้นฐาน
แนวโนมตัวชี้เศรษฐกิจอื่น ... ดูดี แตแฝงแรงกดดัน
นอกเหนือจากตัวเลขการคาดการณ การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในป
2557 ซึ่งอยูระหวางรอยละ 7-7.9 ดังกลาวถือวาอยูในระดับที่นา
พอใจสําหรับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่สองของโลก
และมีรายไดเฉลี่ยตอหัวอยูในระดับกลางในปจจุบันแลว รัฐบาลจีนยัง
คาดการณวาการบริโภคภายในประเทศในป 2557 จะเติบโตรอยละ 13 เมื่อเทียบกับของป 2556 โดย
การคาออนไลนจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมและกระตุนการบริโภคอยางตอเนื่อง โดยเบนแอนดโค (Bain
& Co) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกคาดการณวา จีนจะมีมูลคาการคาออนไลนเพิ่มขึ้นเปนถึง 3.3 ลานลาน
หยวนภายในป 2558 ขณะที่การสงออกและนําเขาคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และรอยละ 8 เนื่องจาก
สภาพตลาดโลกที่ฟนตัวและการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ ตามลําดับ ซึ่งนั่นหมายความวา การ
เกินดุลการคาของจีนจะยังคงเพิ่มขึ้นตอไปในปนี้
ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนยังประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจที่สําคัญ
ใหเปนไปในทิศทางที่วางแผนไว อาทิ การผลักดันการลงทุนของจีนออกสูตางประเทศตามนโยบาย “บุกโลก”
การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนกลางและตะวันตกของจีน และการควบคุมระดับเงินเฟอและปญหาฟองสบู
โดยเฉพาะในชวงปลายป 2556 ใหลดต่ําลงมากกวาที่คาดการณไว ซึ่ง
จะชวยใหรัฐบาลจีนสามารถใชจังหวะโอกาสนี้ปลอยสินเชื่อระลอกใหม
ในระดับที่สูงขึ้นโดยไมตองกังวลใจกับปญหาเงินเฟอในชวงตนป 2557
มากนัก อยางไรก็ดี ผมเห็นวา เศรษฐกิจจีนในป 2557 ก็ยังคงตอง
เผชิญกับความทาทายและและขอกังวลใจอยูหลายประการ
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ในประการแรก โดยที่นักวิเคราะหสวนใหญคาดการณวาเศรษฐกิจจีนจะเติบโตรอยละ 7.5
ซึ่งต่ํากวาของปกอนเล็กนอย หากเกิดขึ้นจริงก็ เทากับวาจีดีพีของจีนจะเติบโตในอัตราที่ลดลงเปนปที่ 5
ตอเนื่องกัน ซึ่งเปนการตอกย้ําถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน อยางชัดเจน และอาจสงผลตอเนื่องเปน
ลูกโซตอความมั่นใจของผูบริโภคจีนและนักลงทุนทั้งในและตางประเทศในอนาคต ผมจึงเห็นวา รัฐบาลจีนควร
จะตองพยายามกระตุนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไวไมใหต่ํากวาของปที่ผานมา เพื่อรักษาโมเมนตัมและ
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมเอาไว ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของจีน ณ สิ้นป 2557 มีขนาดราว 61.3 ลาน
ลานหยวน
ประการที่สอง เศรษฐกิจของจีนในป 2557 กําลังเผชิญกับความทาทายและแรงกดดัน
หลายดานจนนักเศรษฐศาสตรและนักธุรกิจไมมั่นใจเทาที่ควร โดยมีปจจัยเชิงลบที่เกี่ยวของไดแก ความ
เปราะบางของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุน ซึ่งใน
กรณีหลังยังอาจเกี่ยวพันไปถึงขอขัดแยงทางการเมืองระหวางจีนกับประเทศเพื่อนบานซึ่งเปนเสมือนระเบิด
เวลาที่รอวันประทุ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนป 2553-2557
ป

อัตรา (ร
อยละ)
2553
10.4
2554
9.2
2555
7.8
2556 7.7
2557 (คาดการณ) 7.5

ประการถัดมา การเพิ่มคาของเงินหยวน ซึ่งทะลุต่ํา
กวา 6 หยวนตอเหรียญสหรัฐฯ หลายครั้งนับแตตนป 2557 ก็เปนอีก
ปญหาหนึ่งที่สอเคาวาจะกดดันรัฐบาลและกิจการของจีน โดยเฉพาะ
SMEs ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการแขงขันดานราคาที่ลดลง และ
อาจกระทบเชิงลบตอการลงทุนโดยตรงของตางชาติในจีน นอกจากนี้
กิจการของจีนยังจะตองเผชิญกับ ปญหากําลังการผลิตสวนเกินที่ขยายวงจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม อาทิ
อุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียม กระจก ปูนซิเมนต กอสราง และตอเรือ ไปสูอุตสาหกรรมดาวรุงพุงแรง อาทิ
เซลลแสงอาทิตย พลังงานลม และคารบอนไฟเบอร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนของจีนในระยะยาว
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ประการที่สี่ ขณะที่เราสังเกตเห็นการขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคการบริโภค
ภายในประเทศและการกระจายความเจริญสูตอนกลางและซีกตะวันตกของ
จีน แตหากเราพิจารณาจากภาคเศรษฐกิจที่มีผลตอการเติบโตของจีพีดีจีน
ในป 2556 ก็พบวา ภาคการลงทุนกลับมีบทบาทมากขึ้นสวนทาง กับภาค
การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่
ตองการปรับโครงสรางเศรษฐกิจจากการพึ่งพาภาคการลงทุนไปสูภาคการ
บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังตองเผชิญกับแรงกดดันจากการกระจายรายไดที่ยังคงกระจุกตัวทั้งใน
เชิงภูมิศาสตร (ดานซีกตะวันออก) ระดับความเจริญ (ในเมืองเอกและเมืองรองระดับที่ 2) และกลุมประชากร/
สาขาอาชีพ (ในเมือง/ภาคอุตสาหกรรมและบริการ)
นอกจากนี้ นักวิเคราะหยังออกโรงมาเตือนวา จีนอาจตองเผชิญกับแรงกดดันจากอัตราเงิน
เฟอที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากชวงตรุษจีน ซึ่งสวนหนึ่งเนื่องจากการจับจายใช
สอยในชวงเทศกาลตรุษจีน และสภาพอากาศที่แหงแลง โดยในหลาย
พื้นที่ทางตอนเหนือ อาทิ กรุงปกกิ่ง ไมมีหรือมีหิมะตกนอยมากที่สุดในรอบ
หลายสิบป ซึ่งจะสงผลตอการแพรระบาดของเชื้อโรคและปริมาณน้ําที่ต่ํา
กวาปกติ อันจะสงผลกระทบใหผลิตผลทางการเกษตรของจีนลดลงในปนี้
ประการสุดทาย ทามกลางการขยายตัวของชุมชนเมืองที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วในจีนและ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลจีน ก็กําลังนําไปสูปญหาความไมสมดุลของโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกทั้งในเมืองเอกและเมืองรองในหลายระดับ แถมปญหามลพิษในหลายเมืองใหญก็ยังไมมี
แนวโนมที่จะดีขึ้น ซึ่งอาจจะเพิ่มแรงกดดันใหรัฐบาลจีนไมอาจเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดอยางที่ตั้งใจไวใน
อนาคต
หลังจากปญหาการเมืองภายในประเทศของจีนเริ่มคลายตัว ดูเหมือนผูบริหารระดับสูงชุด
ใหมของจีนจะยังคงมีปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมรอใหแกไขอยูอีกเต็มมือ ...
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