แผนพัฒนาดานการคาบริการในชวงแผนพัฒนาประเทศ 5 ป ฉบับที่ 14 ของจีน
-----------------------------กระทรวงพาณิชยจีนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวม 24 หนวยงาน ไดออกประกาศ “แผนพัฒนา
ด า นการค า บริ ก ารในช ว งแผนพั ฒ นาประเทศ 5 ป ฉบั บ ที่ 14 ของจี น ” เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2564
เนื่ อ งจากภาคการค า บริ ก ารเป น ส ว นสํ า คั ญ ของการค า และความร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ
มีบทบาทสําคัญในการสรางรูปแบบของการพัฒนาใหมของจีน ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) และเปาหมายระยะยาวป พ.ศ. 2578 และแผนพัฒนาดานการ
พาณิชยในชวงแผนพัฒนาประเทศ 5 ป ฉบับที่ 14 แผนพัฒนาดานการคาบริการฯ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ความเปนมาของการพัฒนาภาคบริการของจีน
ในชวงแผนพัฒนาฯ 5 ป ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) จีนไดเรงสรางระบบเศรษฐกิจแบบเปดกวาง
และสงเสริมดานการคาบริการอยางลึกซึ้ง การพัฒนานวัตกรรมดานการคาบริการกลายเปนเครื่องมือใหม
สําหรับการพัฒนาการคาตางประเทศและเปนแรงผลักดันใหมสําหรับการเปดกวาง รวมทั้งสงเสริมการยกระดับ
เศรษฐกิจและเปนฐานในการพัฒนาดานการคาบริการที่มีคุณภาพสูงในชวงแผนฯ 14 ของจีน
การเติบโตดานการคาบริการของจีนในชวงของแผนฯ 13 การนําเขาและสงออกภาคบริการของจีนมี
มูลคา 3.6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 29.7 จากแผนฯ 12 และในป 2563 การนําเขาและสงออก
ภาคบริการของจีนมีมูลคา 661.72 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนอันดับ 2 ของโลก หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ
6.9 ของโลก การสงออกภาคบริการมีมูลคา 280.63 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 28.4 จากป 2558
การนําเขาภาคบริการมีมูลคา 381.09 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 12.5 โดยที่ผานมาจีนไดปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรม โดยการคาบริการแบบดั้งเดิม เชน การขนสงและการกอสรางยังคงเติบโตอยางมี
เสถียรภาพ ขณะที่บริการทางธุรกิจที่เนนความรู (Knowledge-intensive Business Service: KIBS) เชน
การเงิน วัฒนธรรมและความบันเทิง คอมพิวเตอร/โทรคมนาคมและสารสนเทศ คาใชจายดานทรัพยสินทาง
ปญญา และบริการทางธุรกิจอื่นๆ เปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมการเติบโตของดานการคาบริการ
ปจจุบันโลกอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการ
พัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการปรับสมดุลของความสัมพันธระหวางประเทศอยางลึกซึ้งและการเขาสูขั้นตอน
ของการพัฒนาคุณภาพสูงของจีน การคาบริการกลายเปนกําลังสําคัญในการสรางรูปแบบการพัฒนาใหมและ
สงเสริมความไดเปรียบในความรวมมือและการแขงขันระหวางประเทศ
โอกาสของการพัฒนาดานการคาบริการ มุมมองดานตางประเทศ การพัฒนาดานการบริการทั่วโลก
ชวยสงเสริมการเติบโตอยางรวดเร็วของการคาบริการ การแปลงธุรกิจบริการสูความเปนระบบดิจิทัลชวย
กระตุนศักยภาพการพัฒนาของการคาบริการ การเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกทางการคาบริการชวย
ขยายขอบเขตความรวมมือระหวางประเทศ มุมมองภายในประเทศจีน การเขาสูขั้นตอนใหมของการพัฒนา
และรากฐานการพัฒนามีความเขมแข็งมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มคี วามทาทายใหมที่ซับซอนและตึงเครียด
2. เปาหมายหลักของการพัฒนาดานการคาบริการ
2.1 การคาบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น การคาบริการและสวนแบงการคาบริการของจีนในตลาดโลก
ขยายตัวเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตของการสงออกบริการสูงกวาอัตราการเติบโตเฉลี่ยทั่วโลก
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2.2 โครงสรางการคาไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น การนําเขาและสงออกบริการมีความสมดุลมาก
ขึ้น รูปแบบการคาบริการในจีนไดรับการปรับใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และขยายตลาดตางประเทศมากขึ้น
2.3 ความสามารถในการแข งขันเพิ่ มขึ้น มีการปรับปรุงความสามารถในการแขงขันการสงออก
บริการ ทรัพยสินทางปญญาและแบรนดทองถิ่นจีนใหเติบโตอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวมกําหนดกฎเกณฑ
ระหวางประเทศดานการคาบริการ
2.4 สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของดานการคาบริการไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ปรับปรุงกฎหมาย
ระบบนโยบาย กลไกการสงเสริม และการกํากับดูแลดานการคาบริการ หลักนิติธรรม สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ระหวางประเทศ ระดับการเปดเสรีและการอํานวยความสะดวกใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2.5 ภายในป 2578 จี นมีการพัฒ นาการค าบริการคุณภาพสูงอยางครอบคลุ ม การพัฒ นาการค า
บริการในจีน จะแข็งแกรงขึ้น มีความเหมาะสมดานสภาพแวดลอมและมีร ะบบการจัดการที่ สมบู รณยิ่งขึ้ น
บทบาทการมีสวนรวมดานการคาบริการในการสรางรูปแบบการพัฒนาใหมและการสรางประเทศสังคมนิยมที่
ทันสมัยจะเดนชัดยิ่งขึ้น ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศดานการคาบริการของจีนจะอยูในอันดับ
ตนๆ ของโลก การเขารวมในความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศและความไดเปรียบทางการแขงขัน
ของจีนจะเดนชัดยิ่งขึ้น และสามารถยกระดับสถานะของ "บริการของจีน" ในหวงโซคุณคาของทั่วโลก
3. แผนการดําเนินงาน
3.1 ปฏิรูปและเปดกวางดานการคาบริการอยางลึกซึ้ง โดย (1) ผอนคลายการเขาถึงตลาดภาค
บริ ก าร ขยายขอบเขตการเข า ถึ ง ของการลงทุน จากตา งประเทศ และส งเสริ มการปฏิ รู ป ภาคบริ การ (2)
ปรับปรุงการเปดกวางการคาบริการขามพรมแดน สรางและปรับปรุงระบบการจัดการ Negative List สําหรับ
การคาบริการขามพรมแดน และอํานวยความสะดวกดานที่เกี่ยวของกับบริการขามพรมแดน (เชน เสริมสราง
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การจัดการนําเขาและสงออก การไหลของขอมูลและความปลอดภัยของการ
สงขอมูลขามพรมแดน) และ (3) ปฏิรูปและเปดกวางภาคบริการ มีพื้นที่สาธิตการพัฒนานวัตกรรมดานการคา
บริการแหงชาติ และจัดนิทรรศการดานการคาบริการที่มีอิทธิพลระดับโลก เปนตน
3.2 เรงกระบวนการเปลี่ยนสูดิจิทัลของการคาบริการ ซึ่งสอดคลองกับกระแสใหมของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย (1) พัฒนาการคาดิจิทัลอยางจริงจัง (2) สงเสริมการใหบริการเอาทซอรสสู
ระบบดิจิทัลระดับ high-end (3) สงเสริมการเปลี่ยนสูดิจิทัลของการคาบริการแบบดั้งเดิม และ (4) ปรับปรุง
ระบบการกํากับดูแลการคาดิจิทัล
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางการคาบริการ โดย (1) สงเสริมการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการคา
บริ ก ารแบบดั้ ง เดิ ม ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ระดั บ นานาชาติ ด า นการท อ งเที่ ย ว เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการใหบริการขนสงระหวางประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพบริการกอสราง (2) เรงพัฒนาการคา
บริการเกิดใหม ปรับปรุงระบบการคาบริการดานเทคโนโลยี (เชน จัดทําแคตตาล็อกของเทคโนโลยีที่หาม
นําเขา-สงออก) พัฒนาการคาบริการดานการเงินอยางตอเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาการคาบริการอยางมือ
อาชีพ (3) ปลูกฝงความไดเปรียบในการแขงขันดานการคาบริการที่มีคุณสมบัติโดดเดน สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการคาบริการดานวัฒนธรรม (สรางสรรควิธีเผยแพรวัฒนธรรมจีนสูโลกภายนอก) เรงพัฒนาการคา
บริการดานการศึกษา สงเสริมการพัฒนาการคาบริการดานการแพทยแผนจีนและยาจีน และขยายการสงออก
การคาบริการที่โดดเดน (4) ขยายการนําเขาการคาบริการคุณภาพสูง และ (5) สงเสริมการเปลี่ยนแปลงสีเขียว
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3.4 ปรับปรุงรูปแบบการคาบริการในภูมิภาคตางๆ ของจีน โดย
(1) ขยายและสงเสริมการคาบริการในภาคตะวั นออก ใหเป นผูนําการคาบริการคุณภาพสูง ไดแก
สรางคลัสเตอรการคาบริการปกกิ่ง-เทียนจิน-เหอเปย (สงเสริมการปฏิรูปและการเปดกวางในดานตางๆ เชน การคา
ดิจิทัล บริการทางการเงิน บริการการศึกษา และบริการวิชาชีพ) สรางคลัสเตอรการคาบริการในพื้นที่สามเหลี่ยม
ปากแมน้ําแยงซี (เชน การคาดิจิทัล การคาเทคโนโลยี การคาวัฒนธรรม บริการทางการเงิน บริการวิชาชีพ บริการ
การศึกษา และบริการแพทยแผนจีน) และสรางคลัสเตอรการคาบริการในเขตอาวกวางตุง-ฮองกง-มาเกา
(2) ปลูกฝงดานการคาบริการในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก
(2.1) พัฒนาการคาบริการในภาคกลาง ใหเปนผูนําการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และปลู กฝ ง ความได เ ปรี ย บทางการแขง ขัน ในดานบริการ เชน การค าดิจิ ทัล การขนสง การ
ทองเที่ยว วัฒนธรรม และการแพทยแผนจีน และพัฒนาบริการเอาทซอรสอยางจริงจัง
(2.2) ยกระดับการพัฒนาการคาบริการภาคตะวันตก โดยบูรณาการรวมกับ "หนึ่งแถบหนึ่ง
เสนทาง" (BRI) พั ฒนาการคาบริ การดานการขนสง วัฒนธรรม การทองเที่ยว การกอสราง บริการวิชาชี พ
ขอมูล ขนาดใหญ และการแพทยแผนจี น รวมทั้งพัฒ นาการคาบริการดานการผลิตอยางจริงจัง เชน R&D
การออกแบบ การตรวจสอบและการบํารุงรักษา บริการเอาทซอรส และพัฒนานวัตกรรมการคาบริการชายแดน
(2.3) สงเสริมการเรงพัฒนาการคาบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ สงเสริมความ
ร ว มมื อทางการค า บริ ก ารในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ในด านการขนสง ขา มพรมแดน วัฒ นธรรม การ
ทองเที่ยว การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร และการแพทยแผนจีน พัฒนาบริการดานการผลิตอยางจริงจัง
(เชน การวิจัยพัฒนาและการออกแบบ อินเทอรเน็ตอุตสาหกรรม การทดสอบและการรับรอง การวิจัยและ
พัฒนาดานการแพทย วิศวกรรมและเทคนิค) การสรางเสนทางการทองเที่ยวน้ําแข็งและหิมะที่มีอิทธิพลใน
ระดับสากล และพัฒนาการคาบริการพิเศษอยางจริงจัง (เชน การทองเที่ยวน้ําแข็ง/หิมะในพื้นที่หนาวเย็น การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมกีฬาฤดูหนาว) รวมถึงการแลกเปลี่ยนการคาบริการและความรวมมือระหวาง
ดานตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค
3.5 เสริ มความแข็ งแกรงวิส าหกิจการคาบริการ โดย (1) ปลูกฝงวิส าหกิจ ชั้นนําดานการค า
บริการ สนับสนุนวิสาหกิจใหเติบโตและแข็งแกรงผานการควบรวมและซื้อกิจการขามพรมแดน เสริมสราง
ความสามารถด า นนวั ต กรรมที่ แข็ งแกร ง และความสามารถในการแขง ขัน ระดั บ นานาชาติ ปรั บ ปรุ งการ
ดําเนินงานระหวางประเทศ เรงการรวมเขากับหวงโซอุปทานระดับโลก หวงโซอุตสาหกรรม และหวงโซคุณคา
เปนตน (2) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากลของวิสาหกิจการคาบริการขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) สนับสนุนวิสาหกิจ “Invisible champion” และ “Little giant” ในหวงโซคุณคาระดับโลก
สนับสนุนวิสาหกิจที่มีความสามารถเปน “Unicorns” และสนับสนุนวิสาหกิจใหมีความเชี่ยวชาญพิเศษและมี
นวัตกรรม และ (3) สนับสนุนบทบาทหอการคาและสมาคมดานการคาบริการ
3.6 ขยายความรวมมือกับตางประเทศในดานการคาบริการ
(1) ขยายความรวมมือประเทศ "หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง"
(1.1) เพิ่มความร วมมื อในดานสําคัญของการคาบริการ อาทิ สงเสริมความรวมมือกับ
รัสเซียและมองโกเลีย (เชน การขนสง การทองเที่ยว นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การแพทยแผนจีน การบรรเทา
สาธารณภัย และการบรรเทาทุกข ) ขยายความรว มมือกับเอเชียใต เอเชีย กลาง และเอเชียตะวันตก (การ
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บริ ก ารด านพลั ง งาน วิ ศวกรรมการก อสร าง และบริการขนสง ) กระชับความรว มมือ กับ อาเซีย น (ด า น
นวัตกรรมเทคโนโลยี เศรษฐกิจดิจิทัล วัฒนธรรม การทองเที่ยว บริการการเกษตร และบริการวิชาชีพ)
สงเสริมความรวมมือกับละตินอเมริกา (เชน การแพทยแผนจีน บริการดานสุขภาพ การคาเทคโนโลยี การเงิน
การสื่ อ สารข อ มู ล และบริ ก ารการเกษตร) เสริ ม สร า งความร ว มมื อ กั บ แอฟริ ก า (ด า นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
โทรคมนาคม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริการทางการเงิน และดานสิ่งแวดลอม) สงเสริมความรวมมือกับ
อาหรับ (เชน พลังงาน โครงสรางพื้นฐาน บริการโลจิสติกส การเงิน การอํานวยความสะดวกดานการคาและ
การลงทุน และเทคโนโลยีขั้นสูง เชน พลังงานนิวเคลียร การบินและอวกาศ ดาวเทียม และพลังงานใหม) ขยาย
ความรวมมือกับประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส (ดานการเงิน การแพทย สุขภาพ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว)
(1.2) เสริมสรางความแข็งแกรงของนโยบายการคาบริการ สงเสริมการวิจัยรวมกัน การ
กําหนดมาตรฐาน/กฎระเบียบ/ระบบในดานการคาและการลงทุน สิทธิในทรัพยสินทางปญญา และสาขาอื่นๆ
กับประเทศ "หนึ่งแถบหนึ่งเสนทาง" สงเสริมการกําหนดกฎการคาการขนสงทางบกระหวางประเทศ ปรับปรุง
คุณภาพของรถไฟบรรทุกสินคาจีน-ยุโรป เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศในมาตรฐานที่เกี่ยวของ
สําหรับทาเรือและการขนสงแบบดิจิทัล เปนตน
(2) เสริมสรางความรวมมือกับคูคาบริการที่สําคัญ ไดแก (2.1) กระชับความรวมมือดานการคา
บริการกับฮองกง/มาเกา/ไตหวัน และ (2.2) ขยายความรวมมือการคาบริการกับประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร (เชน การวิจัยพัฒนาและการออกแบบ การอนุรักษพลังงาน
และการปกปองสิ่งแวดลอม บริการดานสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวและวัฒนธรรม และการคาเทคโนโลยี) ญี่ปุน
เกาหลีใต และสิงคโปร (ดานการออกแบบอุตสาหกรรม บริการทางเทคนิค การอนุรักษพลังงานและการปกปอง
สิ่งแวดลอม การรักษาพยาบาล การขนสง การทองเที่ยว และวัฒนธรรม) และอื่นๆ (การแพทยและสุขภาพ
การพัฒนาวัคซีน การปองกันรักษาโรคติดตอ ดานวิศวกรรมและการกอสราง)
(3) ปรับปรุงกลไกความรวมมือระหวางประเทศและการสงเสริมดานการคาบริการ
(4) มีสวนรวมกํากับดูแลกฎดานการคาบริการระหวางประเทศ สงเสริมการปรับปรุงการกํากับดูแล
ดานการคาบริการระดับโลก (เชน WTO) เสริมสรางความสามารถในการกําหนดกฎดานการคาบริการระดับ
ภูมิภาค (เชน RCEP CPTPP) และมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑในดานสําคัญๆ ระหวางประเทศ
ทั้งนี้ ในชวง 3 ไตรมาสแรกของป 2564 การคาบริการของจีนมีมูลคา 3.78 ลานลานหยวน (590
พันลานเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยการสงออกบริการเพิ่มขึ้นรอยละ
27.3 และการนําเขาบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 เติบโตเชิงบวกเปนครั้งแรกตั้งแตมีการแพรระบาดของโควิด-19
แหลงที่มา http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202110/20211003209143.shtml
http://images.mofcom.gov.cn/fms/202110/20211019171846831.pdf
https://global.chinadaily.com.cn/a/202111/12/WS618dbd68a310cdd39bc74e5e.html
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