เมื่อการลงทุนในตางประเทศของจีนกาวทาบชั้นการลงทุนของตางชาติในจีน
--------------------------------------------ยอนกลับไปราว 20 ปที่แลว เรามักไดยินแตขาวการลงทุน
โดยตรงของตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ที่หลั่งไหลเขา
สูจีนเพิ่มขึ้นไมเวนแตละวัน แตดูเหมือนวาระยะหลัง ขาวการลงทุนใน
ตางประเทศ (Outbound Direct Investment: ODI) ของจีนดูจะก็ถูกตีพิมพ
บอยขึ้นจนหลายคนเริ่มสงสัยวา จีนออกไปลงทุนมากจริงสมคําร่ําลือเพียงใด
จีนจะเดินหนาลงทุนในตางประเทศเพื่อลดแรงกดดันจากการเพิ่มคาของเงิน
หยวนเฉกเชนเดียวกับที่ญี่ปุนเคยทํากับเงินเยนหรือไม อยางไร ปญหาที่ญี่ปุนเคยประสบหลังการขยายการ
ลงทุนฯ จะหมุนวนกลับมาเกิดกับจีนอีกหรือไม และเมื่อไหรที่การลงทุนฯ ของจีนจะมีมูลคาทัดเทียมเม็ดเงิน
ลงทุนของตางประเทศที่เขาสูจีน ...
การลงทุน ... บทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจจีน
ในป 2556 การลงทุนมีบทบาทตอการเติบโตของเศรษฐกิ จจีนในระดับที่สูงขึ้น โดยมี
สัดสวนตอจีดีพีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 50.4 ในป 2555 เปนรอยละ 54.4 ขณะเดียวกัน ในสวนของภาคการ
ตางประเทศ FDI และ ODI ของจีนยังคงมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของจีนและของโลก โดยเติบโตในอัตราที่
สูงกวาอัตราเฉลี่ยของโลก
ตางชาติเขาจีน ... เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ขอมูลของกระทรวงพาณิชยจีนระบุวา ในป
2556 FDI เขาจีนมีมูลคา 117,590 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตรารอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับของปที่
ผานมา โดยจําแนกเปน FDI จากสหภาพยุโรปกวา 7,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นรอยละ 18.1 และจากสหรัฐฯ กวา 3,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ขยายตัวรอยละ 7.1 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา ซึ่งนั่นเทากับวา นับแตป
2554 FDI ในจีนมีมูลคามากกวา 110,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป จึงพอ
อนุมานไดวา นักลงทุนตางชาติมีความมั่นใจในศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีนใน
ระยะยาวอยูมาก
ทั้งนี้ จุดแข็งสําคัญที่ทําใหจีนยังคงไดรับความไววางใจจากนักลงทุนตางประเทศ ไดแก ตลาด
ภายในประเทศที่ใหญและเติบโต แรงงานฝมือจํานวนมาก และโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
ดี โดยจีนสามารถยึดตําแหนงประเทศที่รองรับการลงทุนจากตางประเทศอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ
ไวไดอยางเหนียวแนน
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มูลคาการลงทุนโดยตรงของตางประเทศเขาสูจีน ระหวางป 2552-2556
ป 2552
มูลคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 91.8

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556
108.8 116.0
111.7 117.6

ในป 2556 FDI จาก 10 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเซีย (ฮองกง มาเกา ไตหวัน ญี่ปุน
ฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และเกาหลีใต) มีมูลคารวมกวา 102,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 เมื่อเทียบกับของปกอน ขณะที่ FDI จากสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ สงสัญญาณการฟนตัว
โดย FDI จากสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) มีมูลคารวมกวา 7,200 ลาน
เหรียญ ขยายตัวถึงรอยละ 18.1 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา ขณะที่ FDI
จากสหรัฐฯ ที่เขาสูจีนมีมูลคา 3,350 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ
7.1 เมื่อเทียบกับของปกอน
มูลคาการลงทุนโดยตรงของตางประเทศในจีนที่สําคัญในป 2556
ประเทศ/เศรษฐกิจ
มูลคา
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) (รอยละ)
สหรัฐฯ
3,354
7.1
สหภาพยุโรป (28 ประเทศ)
7,214
18.1
เอเซียตะวันออก (10 ประเทศ) 102,523
7.1
- ฮองกง (ประมาณการณ) 77,000
9.9
- สิงคโปร
7,327
12.1
- ญี่ปุน
7,064
-4.3
- เกาหลีใต
3,059
-0.2
- ไทย
483
389.3
ในเชิงภูมิศาสตร FDI ในดานซีกตะวันออกของจีน
ยังคงไดรับความสนใจจากตางชาติอยางมาก โดยมีมูลคาราว
96,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับของ
ปที่ผานมา และคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 82.4 ของ FDI โดยรวมที่
หลั่งไหลเขาสูจีน ขณะที่ FDI ในพื้นที่ตอนกลางและซีกตะวันตกของ
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จีนยังขยายตัวสูงกวาอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศอยูเล็กนอย โดย FDI ที่เขาไปยังพื้นที่ตอนกลางมีมูลคา
10,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 และเขาไปยังซีกตะวันตกของจีนมี มูลคา 10,610 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7 เมื่อเทียบกับของปกอน
มูลคาการลงทุนโดยตรงในจีนในป 2556 จําแนกรายภูมิภาค
ภูมิภาค มูลคา อัตราการเปลี่ยนแปลง สัดสวน
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
(รอยละ)
(รอยละ)
ตะวันออก
96,900
4.7 82.4
ตอนกลาง
10,100
8.8 8.6
ตะวันตก
10,610
7.0
9.0
ประเด็นที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ป 2556 นับเปนปแรกที่ FDI ของภาคบริการมี
สัดสวนเกินกวาครึ่งหนึ่งของ FDI โดยรวม กลาวคือ FDI ในภาคบริการมีมูลคาเกือบ 61,500 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.2 เมื่อเทียบกับของปกอน และมีสัดสวนถึงรอยละ 52.3 ของ FDI โดยรวม ขณะที่
FDI ในภาคการผลิตมีมูลคาราว 45,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ -6.8 เมื่อเทียบกับของปกอน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 38.7 ของ FDI โดยรวม
ทั้งนี้ ในสวนของ FDI ภาคการเกษตรมีมูลคาเพียง 1,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ
-12.7 เมื่อเทียบกับของปกอน ซึ่งหากเรามองวา FDI มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและกําหนดทิศทางการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในชวงที่ผานมาและในอนาคต ก็ สะทอนวาโครงสรางเศรษฐกิจจีนกําลังเปลี่ยนจาก
การพึ่งพาภาคการผลิตเปนภาคบริการมากขึ้นโดยลําดับ
ทุนจีนออกตางประเทศ ... พุงทะยาน ขอมูลของ
กระทรวงพาณิชยจีนระบุวา ในป 2556 ODI ของจีนในสวนที่ไม
เกี่ยวกับภาคการเงินมีมูลคาเกือบ 90,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เติบโตรอยละ 16.8 เมื่อเทียบกับของปกอน เติบโตตอเนื่องเปนปที่
12 สงผลใหจีนกาวขึ้นมาเปนประเทศที่ออกไปลงทุนในตางประเทศ
มากเปนอันดับที่ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และญี่ปุน โดยมีกิจการ
ถึง 5,090 รายที่ออกไปลงทุนใน 156 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ
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มูลคาการลงทุนของจีนในตางประเทศ ระหวางป 2552-2556
ป 2552
มูลคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 43.3

ป 2553 ป 2554
59.0 60.1

ป 2555 ป 2556
77.2
90.2

ในเชิงภูมิศาสตร ODI ของจีนกระจุกตัวอยูในฮองกง
อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ รัสเซีย และญี่ปุน โดยมีมูลคาราว
65,450 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรวมเกือบ 3 ใน 4 ของ
ODI โดยรวมของจีน เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1 เมื่อเทียบกับของปกอน โดย
ODI ที่เขาสูบางประเทศดังกลาวขยายตัวในอัตราที่สูงมาก เชน รัสเซีย
รอยละ 518.2 สหรัฐฯ รอยละ 125 ออสเตรเลีย รอยละ 82.4 และอาเซียนรอยละ 29.9 เมื่อเทียบกับ
ของปกอน อยางไรก็ดี ODI ที่เขาสูฮองกง สหภาพยุโรป และญี่ปุนกลับลดลงรอยละ -6.0 รอยละ -13.6 และ
รอยละ -23.5 ตามลําดับ
นอกจากนี้ ในแงของประเภทองคกร รัฐวิสาหกิจยังคงมีบทบาทตอการ “บุกโลก” อยู
คอนขางมาก โดย ODI ของรัฐวิสาหกิจจีนมีมูลคารวมราว 32,970 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 16.9
จากของปกอน โดยมาจาก 3 มณฑลของจีนไดแก กวางตุง (Guangdong) ซานตง (Shandong) และเจียงซู
(Jiangsu) เปนหลัก ขณะเดียวกันหากพิจารณาในเชิงสัดสวนแลวก็พบวา บทบาทของรัฐวิสาหกิจดังกลาวมี
แนวโนมลดลง โดยลดลงจากรอยละ 94 ของเม็ดเงินลงทุนในตางประเทศโดยรวมเมื่อป 2554 เหลือรอยละ
36.6 ในป 2556
35 ปแหงการเปลี่ยนแปลง ... พลิกผันเชิงโครงสราง
การเปลี่ยนแปลง ... จนยากจะคาดเดา นับแตจีนเปดประตูเศรษฐกิจกับตางประเทศในชวง
กวา 3 ทศวรรษที่ผานมา โครงสราง ODI ไดเปลี่ยนแปลงไปมากมาย
หลายมิติ โดยในเชิงมูลคา ODI ของจีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จากเฉลี่ยปละ 2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงทศวรรษ 1990
เปนเฉลี่ยกวา 24,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอปในชวงทศวรรษ
2000 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตอไป
นับแตป 2550 ODI ของจีนเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราที่สูง โดยเพิ่มขึ้นจากเพียง
22,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2550 ซึ่งเทากับวา ODI ของจีนขยายตัวถึงกวา 4 เทาตัวในชวงเวลาเพียง
6 ป ผมเชื่อวาหากมองยอนกลับไปตอนนั้นผูอานหลายทานเองก็คงนึกไมถึงวา ODI ของจีนจะสามารถพุง
ทะยานรวดเร็วไดถึงปานนี้
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ในเชิงนโยบาย รัฐบาลจีนไดปรับเปลี่ยนทิศทาง ODI
ของรัฐวิสาหกิจจากลักษณะของ “การคุมเขม” ไปเปน “การสงเสริม”
มากขึ้นโดยลําดับ ทั้งนี้ นอกจากมาตรการผอนคลาย ODI แลว ยัง
พบวาจีนไดจัดตั้งกลไกการปลอยสินเชื่อและกําหนดแหลงเงินทุนใหมที่
หลากหลายจากชองทางเดิมอยาง Asian Development Bank
(ADB) และธนาคารพาณิชย ขยายไปยังกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ (Sovereign Wealth Fund) และ
“China-ASEAN Fund” (CAF) กองทุนเอกชนที่มีรัฐบาลจีน โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของจีน
สนับสนุนใหจัดตั้งขึ้นเมื่อป 2552 เพื่อผลักดันใหกิจการของจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกิจการดานโครงสรางพื้นฐาน พลังงาน และแรธรรมชาติ
ในแงของประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่จีนออกไปลงทุนฯ นั้น กิจการพลังงาน โดยเฉพาะ
น้ํามันดิบ นับเปนพระเอกในดานนี้ ตามมาดวยโลหะ โดยเฉพาะแรเหล็ก ขณะที่เกษตรกรรมและเทคโนโลยี
ซึ่งไดรับความสนใจจากทั่วโลก ขยายการลงทุนในโครงการขนาดใหญเชนกัน
นอกจากนี้ ยังพบวาองคกรที่ออกไปลงทุน ในตางประเทศยังไดขยายจากกลุม “รัฐวิสาหกิจ”
ของจีนในยุคแรกไปยัง “กิจการเอกชน” มากขึ้นโดยลําดับ ขณะเดียวกัน แหลงรองรับ ODI ไดขยายจาก
ภูมิภาค “เอเซีย” ไปสูหลากหลายประเทศ “ทั่วโลก” มากขึ้น อยางไรก็ดี ODI ยังมีลักษณะกระจุกตัวอยูใน
ฮองกง ซึ่งมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 65 ตามมาดวยกลุมประเทศที่เปน “สวรรคของนักลงทุน” (Tax Heavens)
อีกราวรอยละ 12 ของการลงทุนฯ ทั้งหมด ซึ่งกรณีหลังนี้ ก็ถูกวิพาษณวิจารณวาไปเกี่ยวโยงกับการลักลอบนํา
เงินออกนอกประเทศอีกดวย
อนาคตการลงทุนของจีน ... บุกโลก
นโยบายของรัฐ ... ตัวกําหนดทิศทาง ODI หากพิจารณาจากนโยบาย “บุกโลก” และ
เปาหมาย ODI ตามแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 12 (ป 2554-2558) ของรัฐบาลจีนที่กําหนดไวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
รอยละ 17 ตอปแลว ก็คาดวา ณ สิ้นแผนฯ ดังกลาว มูลคา ODI จะทะลุเปาหมายดังกลาวอยางแนนอน และ
มีมูลคาสะสมรวมกวา 560,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนระดับที่ใกลเคียงกับ FDI ในจีน
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยยังชี้แจงวา รัฐบาลจีนจะเรงสนับสนุน ODI ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับนี้ โดยการแนะนําและกระตุนใหกิจการจีนขยายความรวมมือและการลงทุนในดานการผลิต พลังงาน
วัฒนธรรม และวิศวกรรม เพื่อหวังเอาประโยชนจากศักยภาพทาง
การตลาดและทรัพยากรของโลก อันจะเปนการสรางเสถียรภาพ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสงเสริมการลงทุน
ในภาคธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงดานการเงิน สถาปตยกรรม การ
ทองเที่ยว การศึกษา และโทรคมนาคม
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ในเชิงยุทธศาสตร รัฐบาลจีนใหความสําคัญกับการเขา
สูแหลงอาหาร พลังงาน และแรธรรมชาติ รวมทั้งเทคโนโลยีระดับสูง
อยางชัดเจน การสนับสนุนสงเสริม ODI ในอนาคตจึงจะยังคงสอดคลอง
กับยุทธศาสตรดังกลาวอยูตอไปเพราะภาครัฐของจีนนับวามีบทบาททั้ง
ทางตรงและทางออมตอ ODI ของกิจการภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการจึงตางมั่นใจวา ODI ของจีนจะมีบทบาทนําในอนาคต ซึ่งแมวาการดําเนินการ
ดังกลาวจะไมชวยขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศโดยตรง แตจะชวยใหจีน “สยายปก” ออกไปยัง
ตางประเทศไดกวางไกลยิ่งขึ้น และเพิ่มเครือขายธุรกิจผานเทคโนโลยีและทักษะดานการจัดการที่ทันสมัย
นอกจากนี้ ODI ยังจะเปนชองทางใหรัฐบาลจีนสามารถผันเอาทุนสํารองเงินตราตางประเทศที่มีอยู ราว 3.8
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ออกไปลงทุนในตางประเทศผานรัฐวิสาหกิจของตนไดมากขึ้น
การดําเนินการดังกลาวจะเปนการลดการพึ่งพาการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ดอก
ผลไมคอยงอกเงย และผอนคลายแรงกดดันที่มีตอการเพิ่มขึ้นของคาเงินหยวนในอนาคต ซึ่งจะสงผลใหมูลคา
และทิศทางการคาโลกเปลี่ยนแปลงไป นอกจากการขยายตัวของ ODI ดังกลาวแลว การเติบโตดังกลาวยังชวย
ลดแรงกดดันตอการเพิ่มคาของเงินหยวนอันเนื่องจากการเกินดุลการคาจํานวนมหาศาลของจีนในแตละป
มิฉะนั้นแลว เราอาจไดเห็นกระแสการยาย/กระจายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
เขมขนของจีนไปยังประเทศที่มีคาจางแรงงานที่ต่ํากวาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแขงขัน ดานราคาใน
ระดับระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ของเด็กเลน และของขวัญของ
ตกแตงบาน การยายฐานการผลิตของจีนไปยังตางประเทศยัง อาจชวยบรรเทาการตรวจสอบทางการคาที่มีตอ
ธุรกิจและสินคาจีน ซึ่งจีนถูกตรวจสอบเรื่องการทุมตลาดและการอุดหนุนตอเนื่องมาเกือบ 20 ป และ 10 ป
ตามลําดับ
หลายฝายยังประเมินวา กิจการเอกชนจะมีบทบาทใน ODI มากขึ้นในอนาคต นั่นเทากับวา
บทบาทดังกลาวจะไมจํากัดอยูเฉพาะกิจการของรัฐเทานั้น เพราะกิจการเอกชนของจีนจํานวนมากตางกําลังหา
ชองทางและโอกาสในการออกไปลงทุนในตางประเทศ
ในเชิงของประเทศลงทุนเปาหมายนั้น จีนนิยมเลือกเขาไปลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา/ดอย
พัฒนาที่มีทรัพยากรและตลาดขนาดใหญที่สอดคลองกับความสามารถในการผลิตของจีน แทบทั้งสิ้น เอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต แอฟริกา และละตินอเมริกาจะเปนเปาหมายการลงทุนที่นาสนใจ มูลคา ODI ของจีนใน
ภูมิภาคเหลานี้อาจจะยังไมอาจทัดเทียมหรือสูงกวาของชาติตะวันตกซึ่งเปน
กลุมผลประโยชนเดิมได แตก็สะทอนถึงอิทธิพลของจีนที่กระจายตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ยังนาจะ
เปนโอกาสในการลงทุนสําหรับกิจการของจีน ดังเชนที่เราเห็นการลงทุนของ
จีนในยุโรปและสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราเรงในชวง 2-3 ปที่ผานมา
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หากการขยายตัวของ FDI และ ODI ในอนาคตอัน
ใกลยังคงดําเนินไปในทิศทางและโมเมนตัมที่ผานมา (อัตราการเติบโต
เฉลี่ยของ FDI และ ODI ในชวง 5 ปที่ผานมาอยูที่รอยละ 4.9 และ
16.6 ตอป ตามลําดับ) ก็จะสงผลให ODI จะแซง FDI ของจีนภายในป
2559 ทั้งนี้ โดยมีตัวแปรสําคัญ ไดแก การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
และนโยบายเขตเสรีทางการคา (Free Trade Zone) ณ นครเซี่ยงไฮวาจะมีมาตรการรองรับที่เปนรูปธรรมใน
อนาคตอันใกลหรือไม อยางไร และขณะเดียวกันก็คาดวาจะทําใหจีนกาวแซงญี่ปุนขึ้นเปนประเทศที่ออกไป
ลงทุนในตางประเทศอันดับที่ 2 ของโลก ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริง ก็มิไดหมายความเพียงวา จีนจะเขาไปมี
บทบาทและอิทธิพลในเวทีเศรษฐกิจและการคาโลกมากขึ้นเทานั้น แตอาจจะนําไปสูการปรับโครงการสราง
ทางเศรษฐกิจครั้งใหญอีกครั้งของจีน
การกาวออกไป “บุกโลก” ของจีนในยุคหนาจึงนับเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทาทาย เพราะมาถึง
วันนี้แลว เมื่อ “จีนขยับ โลกสะเทือน” พวกเราจึงควรจับตามองกันอยางใกลชิด ...
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