
การค้าและการลงทุนโดยตรงจีนต้นปีงู  ... ส่งสัญญาณชะลอตัว 
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ย่างก้าวเข้าปี 2556 ไม่เท่าไร นักวิชาการต่างให้ความสนใจลุ้นสถานการณ์การฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจจีนกันอย่างใกล้ชิด ไม่รู้จะเป็นเพราะว่ากลัว “ขาสุดท้าย” ของเศรษฐกิจโลกจะพังพาบตามยุโรป 
ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ไปด้วยหรือเปล่า ซึ่งสถานการณ์การค้าและการลงทุนโดยตรงที่เข้ามายังจีนในเดือน
มกราคม ก็ดูจะออกอาการสับสนอยูเ่อาการ ลองมาดูกันครับว่าสองแกนหลักทางเศรษฐกิจของจีนเป็นเช่น
ไรกันบ้างในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 

การค้าระหว่างประเทศ ... ขยายตัวแรง 
การค้าระหว่างประเทศของจีนในเดือนมกราคม 2556 มีมูลค่า 345,590 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี สาเหตุส่วน
หน่ึงเนื่องจากเทศกาลตรุษจีนในปี 2556 อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการพยายามเร่งการเคลียร์พิธีการ
ศุลกากรและส่งมอบสินค้าก่อนวันหยุดยาว นั่นหมายความว่า ตัวเลขการค้าฯ เดือนกุมภาพันธ์ไม่น่าจะ
ขยายตัวในอัตราที่สูงดังเช่นของปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 29.6)  

เมื่อจ าแนกรายตลาดก็พบว่า ภาคการค้าระหว่างจีนกับคู่ค้าส าคัญต่างขยายตัวในระดับที่
น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภูมิภาคเอเซีย และแอฟริกา ขณะเดียวกัน การส่งออกในช่วงเวลาดังกล่าว
เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการน าเข้า โดยการส่งออกขยายตัวร้อยละ 25 (มูลค่า 187,400 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) ขณะที่การน าเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28.8 (มูลค่า 158,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้จีนมียอดการเกินดุลการค้ามีมูลค่า 29,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 
การขยายตัวของมูลค่าการค้าของจีนกับคู่ค้าส าคัญในเดือนมกราคม 2556 

จีน-ยุโรป  เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5  
จีน-สหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 
จีน-ญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 
จีน-เกาหลี เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 
จีน-อาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 
จีน-ฮ่องกง เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.1 
จีน-ไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.1 
จีน-แอฟริกาใต้  เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.9 
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ทั้งนี้ มณฑลที่มีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุดของจีนยังคงเป็นมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 
42.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกของมณฑลใน
ตอนกลางและด้านซีกตะวันตกของจีนขยายตัวในอัตราที่สูงมาก เมื่อ
เทียบกับของด้านซีกตะวันออก อาทิ มณฑลเสฉวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.7 
นครฉงชิ่ง ร้อยละ 84.7 มณฑลเหอหนาน ร้อยละ 47.3 และมณฑลเจียงซี 
ร้อยละ 122.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี หากปรับตัวเลขตามปัจจัยตามฤดูกาลแล้ว ก็พบว่า การค้าฯ ในเดือนมกราคม
ขยายตัวร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (วันตรุษจีนในปี 2555 อยู่ในเดือนมกราคม) 
โดยการส่งออกและการน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 และร้อยละ 3.4 ตามล าดับ ดังนั้น การวิเคราะห์ตัวเลข
การค้าฯ ของจีนจึงควรพิจารณาจากตัวเลขของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ภาพที่
ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น  

นายเสิ่น ตันหยาง (Shen Danyang) โฆษกกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า 
“ตัวเลขเป้าหมายการค้าในปีนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะสถานการณ์ของตลาดต่างประเทศดูจะยังไม่มี
ทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างใด ... การพยายามท าให้ค่าเงินลดลงและมาตรการอัดเงินเข้าสู่ระบบจะส่งผลเสียต่อ
การค้าฯ ของ จีน และเป็นอันตรายต่อการค้าโลก” ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของนายหลี่ เจี้ยน (Li Jian) 
นักวิจัยของสถาบันด้านการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (Chinese 
Academy of International Trade and Economic Cooperation) ซึ่งเป็นเสมือน “ถังความคิด” ของ
กระทรวงพาณิชย์จีนที่ระบุว่า “การเติบโตที่แท้จริงในเดือนมกราคมยังคงค่อนข้างน้อย และแนวโน้มการค้า
ฯ ของทั้งปก็ียังมิได้ส่งสัญญาณในเชิงบวก” 

“เศรษฐกิจโลกในภาพรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ า ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรปและญี่ปุ่น อันส่งผลให้การส่งออกของจีนลดลงไปด้วย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการจีนยังต้องเผชิญ
กับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและจ านวนแรงงานฝีมือที่ลดลง ... การค้าฯ น่าจะเติบโตในอัตราเลขตัวเดียว 

หลังจากที่เติบโตร้อยละ 6.2 ในปี 2555 นอกจากนี้ ปัจจัยเชิงลบอ่ืนยังมี
แนวโน้มก่อตัวขึ้น มาตรการอัดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ และการอ่อนตัวของค่าเงินของประเทศพัฒนาแล้วจะกดดันให้เงิน
หยวนแข็งค่าขึ้นในเชิงเปรียบเทียบ ต้นทุนของผู้ส่งออกที่เพิ่มขึ้นจะท าให้ขีด

ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาลดลง” นายหลี่ฯ กล่าวเสริม 
อนึ่ง ส านักงานบริหารด้านศุลกากรของจีนยังรายงานตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ

ประจ าเดือนมกราคมทั้งในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ และเงินหยวนเป็นครั้งแรก เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ
ระหว่างประเทศ  
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การลงทุนโดยตรง ... ชะลอตัวสุด ๆ  
กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงของต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment) ในจีนเมื่อเดือนมกราคม 2556 มีมูลค่า 9,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -7.3 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงต่อเนื่องจากร้อยละ -4.5 เมื่อเดือนธันวาคม 2555 (มมีูลค่า 
11,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งนับว่าเป็นอัตราชะลอตัวทีรุ่นแรงสุดในรอบกว่า 3 ปี (ซึ่งตัวเลขการ
ลงทุนฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ลดลงถึงร้อยละ -9.9) และเป็นสถิติประจ าเดือนมกราคมที่ต่ าสุดใน
รอบ 4 ปีที่ผ่านมา  

เงินลงทุนจากประเทศส าคัญในเอเซยีและสหรัฐฯ ต่าง
ลดลงทั่วหน้า สะท้อนถึงสิ่งที่นักวิเคราะห์ต่างชาติเคยระบุไว้ว่า 
ผู้ประกอบการต่างชาติประเมินว่า แนวโน้มการเติบโตในระยะสั้นของจีนอยู่ 
ในช่วงขาลง ซึ่งนับเป็นการตอกย้ าปัญหาที่จีนก าลังเผชิญอยู่ ในเมื่อนัก
ลงทุนต่างชาติเริ่มมองว่า การเติบโตของเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะแผ่วลง ดังนั้นจึงอาจหันไปลงทุนใน
ประเทศที่ต้นทุนถูกกว่าอย่างเช่นเวียดนามและอินโดนีเซียกันมากขึ้น 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ยังระบุว่า การลงทุนฯ จากสหภาพยุโรปในเดือน 

มกราคมมีมูลค่า 820 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 81.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
สวนทางกับการลงทุนฯ จากสหรัฐฯ ท่ีมีมูลค่า 270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับของปี
ก่อน ขณะเดียวกัน การลงทุนฯ จาก 10 ประเทศ/ภูมิภาคชั้นน าในเอเซีย ลดลงเฉลี่ยร้อยละ -9 อยู่ที่ 7,800 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะเดียวกันการลงทุนฯ จากฮ่องกงลดลงร้อยละ -10.2 มีมูลค่า 5,700 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

ภาวะการลงทุนฯ ในเดือนมกราคมที่ผ่านมายังนับเป็นเดือนที่ 14 ในรอบ 15 เดือนหลัง 
(ยกเว้นเดือนพฤษภาคม 2555) ที่ชะลอตัวลง ซึ่งนายเสิ่น ตันหยาง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังยอมรับ

ว่า การลดลงของการลงทุนฯ ในเดือนที่ผ่านมาไม่ใช่ “ตัวเลขเล็กน้อย” แต่ย้ า
ว่า จ านวนบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนใหม่ในเดือนเดียวกันมีจ านวนถึง 
1,883 ราย เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
“...แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปภาวะการลงทุนฯ ตลอดทั้งปี และตัวเลขเพียงแค่

เดือนแรกเดือนเดียวย่อมไม่สามารถใช้คาดการณ์ผลกระทบกระเทือนในวงกว้างที่มีต่อเศรษฐกิจ ... จีน
ยังคงเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่น่าสนใจ” โฆษกหนุ่มย้ า 

นายเหลียน ผิง (Lian Ping) หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์แห่งธนาคารเพื่อการสื่อสาร 
(Bank of Communications) ของจีนให้ความเห็นว่า “การลดลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักลงทุนทั่วโลกยัง
มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเสถียรภาพและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน และก าลังชั่งน้ าหนักอยู่ว่า การ
ลงทุนในจีนจะให้ผลตอบแทนดังเช่นที่ผ่านมาได้หรือไม่” 
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ขณะที่ ดร. จาง จื้อเหว่ย (Zhang Zhiwei) หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์จีนของโนมูระ 
(Nomura) ประจ าฮ่องกง หนึ่งในวานิชธนกิจชั้นน าของโลก กล่าวว่า “การลดลงอย่างต่อเนื่องของการ
ลงทุนฯ ของจีน ซึ่งด าเนินมายาวนานที่สุดนับแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกในปี 2551 นั้นบ่งชี้ถึงความท้าทาย
ครั้งส าคัญของจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก ก าลังเผชิญอยู่ ... บรษิัทข้ามชาติ
จ านวนมากขึ้นจะเพิ่มการลงทุนในประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่าอย่างเวียดนามและ
อินโดนีเซีย”  

ทั้งนี้ การลงทุนฯ ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่เป็นเป้าหมายของภาค
การผลิตขนาดใหญ่ของจีน แต่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นของการไหลเข้าของ
เงินทุนในภาพรวม โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการส่งออก ซึ่งมีมูลค่าถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีท่ีผ่าน
มา รัฐบาลจีนมีเป้าหมายดึงดูดการลงทุนฯ ในระหว่างปี 2555-2558 ให้ได้ปีละ 120,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  

อย่างไรก็ดี นายดาริอุซ โควัลซิค (Dariusz Kowalczyk) นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและนัก
ยุทธศาสตรใ์นภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ประจ าฮ่องกงของเครดิต อะกริโคล (Credit Agricole) ยัง
แสดง ความเชื่อมั่นว่า “การลงทุนฯ ของจีนจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะการฟื้นตัวและความ
เชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลก แม้การลงทุนฯ ของจีนยังอยู่ในช่วงขาลง แต่ก็เชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายทั้งปีได้ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าระดับการลงทุนจะยังคงหลั่งไหลเข้าจีนอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 
เพราะความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อการฟื้นตัวในระยะสั้นและแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของ
จีน” 

อนึ่ง ในปี 2555 จีนดึงดูดการลงทุนฯ ได้รวม 111,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายเฉลี่ยเล็กน้อย และต่ ากว่าสถิติสูงสุดทีเ่คยท าไว้ในป ี2554 ท่ีระดับ 116,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีที่มลูค่าการลงทุนฯ ลดลง แต่ก็ยังจัดเป็นประเทศที่รองรับการลงทุนฯ ใหญ่
เป็นอันดับสองของโลก รองจากสหรัฐฯ  

หลายฝ่ายยังเริ่มรอความหวังจากรัฐบาลชุดใหม่ โดยต่างคาดการณ์ว่า ภายหลังการ
ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress) ในต้นเดือน
มีนาคม ศกนี้ ซึ่งจะเป็นการถ่ายโอนอ านาจทางการบริหารประเทศสู่รัฐบาลชุด
ใหม่อย่างเสร็จสมบูรณ์ อันจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายส าคัญทางเศรษฐกิจ
ระลอกใหม่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม 

 

------------------------------------------------- 

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย 

ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร 
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อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 

25 กุมภาพันธ์ 2556 


