ตลาดขายปลีกและรานอาหารของจีนชวงตรุษจีนป 2557
--------------------------------------------ทามกลางบรรยากาศแหงความสุขในชวงเทศกาลตรุษจีนที่ “รอยยิ้ม” และ“ซองแดง” ถูก
มอบเปนของขวัญพิเศษใหแกกันในหมูชาวจีน แตดูเหมือนมีธุรกิจหนึ่งที่ “หนาเศรา” ตอเนื่องมาหลายปก็
ไดแก ธุรกิจผลิตและบริการดานอาหารและเครื่องดื่มที่ยอดขายเติบโตในอัตราที่ลดลงในชวงหลายปที่ผานมา
หนังสือพิมพไชนาเดลี (China Daily) ฉบับ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ตีพิมพขาวในหัวขอเรื่อง
“Austerity push takes a bite out of holiday sales at
restaurants” ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับสถานการณการจับจายใช
สอยของชาวจีนในชวงเทศกาลตรุษจีนในป 2557 และดูจะมี
หลายประเด็นที่ผูประกอบการไทยสามารถนําเอาขอมูลเหลานี้
ไปใชในการสํารวจดูทิศทางแนวโนมของธุรกิจคาปลีกและรานอาหารในชวงเวลาที่เหลือของปได ผมจึงขอ
รวบรวมขอมูลเหลานี้มาแลกเปลี่ยนกัน สถานการณการจับจายใชสอยของชาวจีนในชวงตรุษจีนปนี้จะดีขึ้น
หรือไม อยางไรตองติดตาม ...
ภาพรวมเติบโต … แตอัตราลดลง ขอมูลจากกระทรวงพาณิชยของจีนระบุวา ธุรกิจคาปลีก
และรานอาหารในจีนเผชิญกับประสบการณที่ไมนาปลื้มเมื่อยอดขายในชวงตรุษจีนปนี้สออาการ “ยอบแยบ”
ขยายตัวในอัตราลดลงตอเนื่องเปนปที่ 6 เขาใหแลว กลาวคือ ยอดขายปลีกและธุรกิจรานอาหารในชวง
“สัปดาหทอง” ระหวางวันที่ 31 มกราคม-6 กุมภาพันธ 2557 มีมูลคารวม 610,700 ลานหยวน เพิ่มขึ้น
รอยละ 13.3 เมื่อเทียบกับชวงเทศกาลตรุษจีนของปกอน ซึ่งแมจะเปนอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับชวงเทศกาล
สําคัญของของประเทศอื่น แตก็เปนอัตราการเติบโตที่ต่ําที่สุดนับแตป 2550 (ซึ่งเริ่มมีขอมูลอยางเปนระบบ)
ตลาดคาปลีกและรานอาหารในชวงเทศกาลตรุษจีนระหวางป 2552-2557
ป มูลคา (ลานหยวน) อัตรา (รอยละ)
2552 290,000 13.8
2553 340,000 17.2
2554 404,500 19.0
2555 470,000 16.2
2556 539,000 14.7
2557 610,700 13.3
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ธุรกิจรานอาหาร ... ยิ่งหรู ยิ่งกระเทือน ขอมูล
ของกระทรวงพาณิชยจีนยังระบุวา ยอดขายของรานอาหารที่จับ
ตลาดระดับกลางเติบโตมากกวารอยละ 15 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน ขณะเดียวกันรายงานของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ (National Statistics Bureau) ระบุวา ผลกําไรของ
ธุรกิจรานอาหารในป 2556 อยูที่รอยละ 9 เมื่อเทียบกับของป
กอน ซึ่งอาจถือเปนการสิ้นสุดยุคแหงความรุงเรืองของธุรกิจ
รานอาหารที่มีผลกําไรที่เติบโตในระดับสองหลักตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป แถมรานอาหารที่จับตลาด
ระดับบนดูจะไดรับผลกระทบรุนแรงมากที่สุด
ผูบริหารระดับสูงของสมาคมภัตตาคารแหงชาติจีน (China Cuisine Association) ยังให
สัมภาษณเสริมวา ขอมูลดังกลาวสะทอนวา “สถานการณของอุตสาหกรรม (อาหาร) ดูไมนาไววางใจนัก” ทั้งนี้
หลายฝายคาดวา ป 2557 อาจเปนปแรกในชวง 2 ทศวรรษที่ธุรกิจรานอาหารในกรุงปกกิ่งจะชะลอตัวลง
หากพิจารณาในรายละเอียดก็พบวา ยอดขายของรานอาหารที่จับตลาดระดับกลาง-บน
ขยายตัวราวรอยละ 10 เมื่อเทียบกับของชวงเวลาเดียวกันของปกอน รานอาหารที่จับตลาดระดับบนดูเหมือน
จะโดนมรสุมใหญถาโถมเขาใสเมื่อรัฐบาลจีนยังคงเดินหนาแคมเปญ “ประหยัดเพื่อชาติ” ตอไป
ภาพคลายคลึงกันของความแตกตางดานรายไดระหวางธุรกิจรานอาหารที่จับตลาดลางและ
ตลาดบนก็ปรากฏใหเห็นในหลายเมืองทั่วจีน ตัวอยางเชน ยอดขาย
ของรานอาหารที่จับตลาดระดับกลางในมณฑลอันฮุย (Anhui)
เหลียวหนิง (Liaoning) หูเปย (Hubei) และหูหนาน (Hunan)
ขยายตัวรอยละ 20 ขณะที่รานอาหารระดับบนในมณฑลเฮยหลง
เจียง (Heilongjiang) กลับมีรายไดลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับ
ของปที่ผานมา
ผลจากเหตุการณนี้ทําใหผูประกอบการรานอาหารตองปรับกลยุทธการตลาดเปนการใหญ
โดยหลายรายหันไปจับลูกคาเฉพาะกลุมที่ตองการจัดงานแตงงาน งานวันเกิด หรือการพบปะของครอบครัวใน
โอกาสสําคัญ บางรายชะลอการเปดสาขาใหมและถึงขนาดตองปดสาขาในบางแหงเพื่อลดผลกระทบจาก
ยอดขายที่ชะลอตัวลง แมกระทั่งรานอาหารที่มีชื่อเสียงดียังตองประสบปญหาผลกําไรที่ลดลง
การคาปลีก ... แสงสวางเปนจุด ๆ ในชวงตรุษจีน ยอดการคาปลีกของกิจการคาปลีก 100
รายใหญของจีนลดลงรอยละ -3.8 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยยอดขายของหมวดสินคาหลัก
ลวนชะลอตัวลงทั้งสิ้น อาทิ ของใชภายในบานลดลงรอยละ -12.9 เครื่องสําอางลดลงรอยละ -12.1 ทองคํา
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และเครื่องประดับลดลงรอยละ -10.9 และอาหารชะลอตัวลงรอยละ -4.2 มีเพียงเสื้อผาสําเร็จรูปเทานั้นที่
ขยายตัวเพียงเล็กนอยในอัตรารอยละ 0.3
ทั้งนี้ ยอดจําหนายสินคาที่จับตลาดระดับบนมีอัตรา
การชะลอตัวลดลงอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งของที่ระลึก
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล บุหรี่ และอาหารทะเลที่หายาก ซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ อาทิ การควบคุมการใชจายเม็ดเงินและการ
ปราบปรามปญหาการคอรัปชั่นอยางเขมขนของรัฐบาลจีน การขยายตัว
ของกิจกรรมการทองเที่ยว และการทุมจัดแคมเปญสงเสริมการตลาดอยางหนักของธุรกิจจีนนับแตตนฤดูหนาว
ที่ผานมา
กระทรวงพาณิชยจีนยังรายงานเพิ่มเติมวา ซุปเปอรสโตรในนครฝูโจว (Fuzhou) ประสบ
ปญหายอดขายชะลอตัวลงถึงรอยละ 70 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา โดยเฉพาะสินคาของที่ระลึกที่จับตลาด
ระดับบน อาทิ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (ลดลงรอยละ 70) และอาหารทะเล (ลดลงรอยละ 50) เหตุการณ
คลายคลึงกันก็ยังเกิดขึ้นในเมืองตอนกลางและทางเหนือของประเทศ ยอดขายบุหรี่และเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลเกรดดีในเมืองลั่วหยาง (Luoyang) ลดลงถึงรอยละ 40 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
อยางไรก็ดี ทามการเติบโตของการจับจายใชสอยของชาวจีนที่ชะลอตัวลง ก็มีบางธุรกิจที่ยัง
พอมีแสงสวางแหงความหวังซอนอยู ไดแก ธุรกิจการคาออนไลน บริการอาหารนอกสถานที่ การทองเที่ยว
และบันเทิง ในชวงหลายปที่ผานมา ยอดการคาปลีกออนไลนของจีนเติบโตอยางกาวกระโดด จนกลายเปน
ตลาดที่ใหญที่สุดในโลก กระแสดังกลาวยังมาแรงอยางเหลือเชื่อในปจจุบัน
ชาวจีนโดยเฉพาะอยางยิ่งวัยรุนหนุมสาวและคนในวัยทํางานตางหันมาซื้อ
สินคาผานหนาจอคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือกันมากขึ้น จนทําเอายอด
การคาปลีกผานชองทางปกติในจีนเริ่มสงสัญญาณชะลอตัวลง
อยางไรก็ดี ยอดจําหนายสินคาที่จับตลาดระดับกลางยังคงเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
ตัวอยางเชน สินคาเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ยอดขายเติบโตเฉลี่ยกวารอยละ 20 และเครื่องประดับที่มี
สัญลักษณมาก็ไดรับความนิยมอยางมาก โดยยอดขายในหางสรรพสินคาในหลายภูมิภาคก็สามารถทําสถิติ
อัตราการขยายตัวสูงสุดในประวัติศาสตร รวมทั้งสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในบานที่มียอดขายเติบโตแรงเชนกัน
ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะการขยายระยะเวลาการจัดแคมเปญสงเสริมการตลาด
นอกจากนี้ ยังตรวจพบการเติบโตของภาคการทองเที่ยว รายไดในธุรกิจทองเที่ยวในชวง
ตรุษจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 16.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางไป
ตางประเทศก็เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 18.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
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บทสรุป ... จับตาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ใน
ดานหนึ่ง พฤติกรรมการใชชีวิตในชวงเทศกาลตรุษจีนของชาวจีนกําลัง
ปรับเปลี่ยนไป โดยเลือกซื้อสินคาและเขารานอาหารระดับกลางมากขึ้น
ควบคูไปกับการออกไปทองเที่ยวและใชจายเงินในตางประเทศมากขึ้น
รวมทั้งการเดินหนารณรงคเรียกรอง “ความประหยัด” ของรัฐบาลจีน จน
สงผลใหการจับจายใชสอยของประชาชนภายในประเทศเติบโตในอัตราที่ลดลง ผมเชื่อมั่นวา รัฐบาลจีนจะไม
เสียแนวทางที่ตองการปรับโครงสรางเศรษฐกิจที่ตองการเติบโตโดยพึ่งพาภาคการบริโภคภายในประเทศใน
ระดับที่สูงขึ้นในอีกดานหนึ่ง ผูประกอบการไทยตองเขาใจวา ชาวจีนมิไดจับจายใชสอย “นอยลง” การใชจาย
ของชาวจีนยังคงเพิ่มขึ้น เพียงแตเติบโตในอัตราที่ลดลง นั่นหมายความวาตลาดจีนยังคงเติบโตตอไป และอาจ
ขยายตัวในอัตราที่สูงสุด เมื่อเทียบกับของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญอื่นเสียดวยซ้ํา
นอกจากนี้ การที่รัฐบาลจีนประสบความสําเร็จในการควบคุมอัตราเงินเฟอในชวงปลายปที่
ผานมา และการเผชิญกับสภาพอากาศที่เต็มไปดวยหมอกควันในหลายเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงปกกิ่ง ก็อาจ
เปนชองทางใหรัฐบาลจีนตองหันมาดําเนินมาตรการกระตุนการบริโภคในรูปแบบใหม และเพิ่มระดับการ
ปลอยสินเชื่อใหมของธนาคารพาณิชยอีกครั้งในชวงเวลาที่เหลือของป 2557 ...
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