จีนจะจัดตั้งเขตสาธิต 10 แหง เพื่อสงเสริมการนําเขา
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พฤศจิกายน 2563 กอนพิธีเปดงานมหกรรมสินคานําเขานานาชาติ (China International Import Expo :
CIIE) ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2563 ณ นรคเซี่ยงไฮ วา จีนมีแผนจะจัดตั้งเขตสาธิต
10 แหง เพื่อสงเสริมการนําเขา (10 demonstration zones on import promotion) ดวยวิธีสรางสรรค
(creative means) ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันตก รวมถึงฐานอุตสาหกรรมเกา
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อของจี น ที่ ครอบคลุ มดานนําเขาทั้งทาเรือทางทะเล ทางบก และทางอากาศ
สะทอนถึงแรงผลักดันและศักยภาพของความสามารถในการนําเขาของจีน
เขตสาธิต 10 แหง ไดแก (1) นครเซี่ยงไฮ เขตหงเฉียว (Shanghai Hongqiao) (2) มณฑลเหลียวหนิง
เมืองตาเหลียน เขตจินผู (Dalian Jinpu) (3) มณฑลเจียงซู เมืองคุนซาน (Jiangsu Kunshan) (4) มณฑล
เจอเจียง เมืองอี้อู (Zhejiang Yiwu) (5) มณฑลอันฮุย เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหอเฝย (Anhui
Hefei) (6) มณฑลฝูเจี้ยน เมืองเซี่ยเหมิน เขตหูหลี่ (Xiamen Huli) (7) มณฑลซานตง เมืองชิงตาวชายฝงทะเล
ซีไห (Qingdao Xihai) (8) มณฑลกวางตุง เมืองกวางโจว เขตหนานซา (Guangzhou Nansha) (9) มณฑล
เสฉวน เขตเที่ยนฝู (Sishuan Tianfu) และ (10) มณฑลซานซี เขตทาเรือนานาชาติซีอาน (Shaanxi Xian)
เขตสาธิตดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการนําเขา สงเสริมอุตสาหกรรมและการบริโภค รวมทั้ง
เพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกดานนวัตกรรมการคา
ในชวง 3-5 ปขางหนา จีนจะสงเสริมเขตสาธิตการนําเขาจํานวนหนึ่ง พรอมดวยกฎเกณฑสนับสนุน
นวัตกรรม ระบบบริการอันสมบูรณ และรูปแบบการคาที่ยืดหยุน เพื่อขยายปริมาณการนําเขาอยางตอเนื่อง
และพัฒนาโครงสรางการนําเขาของประเทศ
กระทรวงพาณิชยจีนจะดําเนินนโยบายตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมการนําเขาเทคโนโลยี อุปกรณ
และบริการที่ล้ําสมัย รวมถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน
พื้นที่ที่เขตสาธิตตั้งอยูจะมีบทบาทสําคัญตอการคาโลก เชน เมืองอี้อู (Yiwu) ในมณฑลเจอเจียงทาง
ภาคตะวันออกของจีน มีผูคาออนไลนมากกวา 310,000 ราย รวมถึงผูคาออนไลนขามพรมแดน 140,000 ราย
และทุกๆ วัน เมืองนี้จะมีการขนสงพัสดุขามพรมแดนเฉลี่ยเปนจํานวนมากกวา 2.3 ลานชิ้น
ผูเชี่ยวชาญในจีนระบุวา ในชวงการจัดงานมหกรรมสินคานําเขานานาชาติ (China International
Import Expo : CIIE) ครั้งที่ 2 ในป 2019 จีนไดประกาศวาจะพัฒนาเขตสาธิตเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมการนําเขา
และปนี้จีนไดแสดงใหเห็นวากําลังปฏิบัติตามคํามั่นที่เคยใหไวดังกลาว นอกจากนี้ แมวาจีนจะไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของ COVID-19 แตก็ยังจัดงาน CIIE ครั้งที่ 3 ตามกําหนด แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นใน
การเปดกวางที่มีคุณภาพสูง (high-quality opening-up) เขตสาธิตเพื่อสงเสริมการนําเขาแหงใหมไมเพียงจะ
ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่พัฒนาแลว แตยังรวมถึงพื้นที่ที่ยังไมพัฒนา (underdeveloped areas) เชน ภาค
กลางและภาคตะวันตก ซึ่งบงชี้วาจีนกําลังตั้งเปาหมายที่จะพัฒนาความกาวหนาทางเศรษฐกิจตามแผน 5 ป
ฉบับที่ 14 (2021-2025)
จีนไดลดอัตราภาษีนําเขา เพื่อสงเสริมการคาอยางตอเนื่อง ขณะที่ตลาดในประเทศจีนมีศักยภาพมหาศาล
จากจํานวนประชากรชนชั้นกลางของจีนมีมากกวา 400 ลานคน จีนกําลังดําเนินการในฐานะประเทศที่มีตลาดขนาด
ใหญที่ตองการกระตุนการนําเขา และจีนจะยังคงปรับนโยบายเพื่อสนับสนุนธุรกิจนําเขาในรูปแบบใหมๆ
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ทั้งนี้ ขอมูลจากองคการการคาโลก (WTO) ระบุวา การนําเขาของจีนคิดเปนรอยละ 11.3 ของการ
นําเขาของโลก และในชวง 7 เดือนแรกของป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ขณะที่ขอมูลจากสํานักงานศุลกากรกลางจีนระบุวา ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2563 สถิติการคาสินคาของ
จีนอยูที่ 23.12 ลานลานหยวน (3.44 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเปนการนําเขา 10.40 ลานลานหยวน ลดลงรอยละ 0.6 และสงออก 12.71 ลานลานหยวน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.8
ความเห็น
การจั ดตั้ งเขตสาธิ ต 10 แห ง เพื่ อส งเสริมการนําเขาของจี น ประกอบกับ นโยบายต างๆ ของจี น
เอื้ออํานวยใหมีการนําเขามาก โดยเฉพาะจีนมีกลุมผูบริโภคที่เปนชนชั้นกลางจํานวนมาก ความตองการสินคา
และบริการที่เนนคุณภาพและใหความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น เปนโอกาสตอภาคการสงออกของไทยในการ
เขาสูตลาดจีน ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตองมีมาตรฐานใหสอดคลองกับกฎระเบียบของจีน ปรับรูปแบบคุณภาพ
สินคาใหสอดคลองกับรสนิยมผูบริโภคที่เนนคุณภาพและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม
ที่มา https://www.globaltimes.cn/content/1205739.shtml
http://www.xinhuanet.com/2020-11/04/c_1126698071.htm
https://www.xinhuathai.com/china/150890_20201105
http://www.chinadaily.com.cn/a/202011/04/WS5fa2acc0a31024ad0ba831cb.html
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