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อนาคต 5 ปี เศรษฐกจิจนีภายใต้แผนพฒัน์ 13

จีนจะท าอะไรในแผนฯ 13ท่ีมาของแผนฯ 13 

อนาคต 5 ปี เศรษฐกิจจีนจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไรเป้าหมายของแผนฯ 13

แผนฯ13 ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก 6 ประการ สภาวะเศรษฐกิจจีนในปัจจุบนั



ตั้งแต่วนัท่ี14 เดือนกรกฎาคมปี 2014 รัฐบาลจีนมีการประเมิน
แผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 5 ปีฉบบัท่ี 12 และในขณะเดียวกนั ก็
มีตั้งคณะผูเ้ช่ียวชาญ 25 คณะ เพื่อศึกษาและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อท า
แผนฯฉบบัท่ี 13

ที่มาของแผนฯ 13 
มตข้ิอเสนอการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

ระยะ 5 ปี (2016-2020) ของพรรคคอมมวินิสต์จนี



เดือนตุลาคม2015 มีการประชุมคร้ังท่ี 5 ของคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดท่ี 18 ในท่ีประชุมไดส้รุปเป็นขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการท าแผนฯฉบบัท่ี 13

เชา้วนัท่ี 16 มีนาคม 2016 การประชุมคร้ังท่ี 4 ของผูแ้ทนประชาชน
ทั่วประเทศชุดท่ี 12 ได้เสร็จส้ินลง  และมีการลงมติผ่านร่าง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบบัท่ี 13 โดยเห็นดว้ย 2778  เสียง  คดัคา้น 
53 เสียง สละสิทธ์ิ  25 เสียง 

วนัท่ี 17 มีนาคม สภาผูแ้ทนประชาชนทัว่ประเทศไดม้อบหมายส านกั
ข่าวซินหวัเผยแพร่แผนพฒัน ์แผนฯหนา 148 หนา้ มี 20 บท 65,000 อกัษรจีน 



“ส่ีไม่เปลีย่นแปลง”

จีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก มีสถานะโดด
เด่นข้ึนเร่ือยๆ ในวงการคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ อตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจเฉล่ีย 6.5-7% ความสามารถในการสร้างความมั่งคั่ง 
(Wealth Creation) ของชาวจีนยกระดบัข้ึนอย่างมาก เศรษฐกิจจีนหยัง่
รากลึกเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจโลก

1. ปัจจยัพืน้ฐานทีส่่งผลให้เศรษฐกจิจนีมทีศิทางการพฒันาทีด่ใีนระยะยาวยงัไม่เปลีย่นแปลง



ระบบกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจมีการยกระดบัความแข็งแกร่ง
ข้ึนและเป็นมาตรฐานข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั การใชป้ระโยชน์จากปัจจยัส าคญั
และทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  านวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้จีนมีศกัยภาพ
เหลือเฟือ ตลาดจีนและการพัฒนาเศรษฐกิจมีพื้นท่ีกว้างขวาง ท าให้
สามารถยกัยา้ยถ่ายเทระหว่างอุตสาหกรรม ระหว่างภูมิภาค ระหว่าง
ระดับชั้ น ให้ขานรับสอดคล้องกัน ผ่อนแรงปะทะซ่ึงกันและกัน และ
สนบัสนุนส่งเสริมกนัได้

2. ความแข็งแกร่งสูง ศักยภาพเหลอืเฟือ พืน้ทีย่กัย้ายถ่ายเทมาก 
คุณสมบัตพิืน้ฐานของเศรษฐกจิจนียงัไม่เปลีย่นแปลง



รากฐานเหล่านั้นได้แก่ ปัจจยัส าคัญด้านแรงงาน จ านวน
แรงงาน สินทรัพยค์งท่ี การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การบริโภค 
การยกระดบัประสิทธิภาพ เง่ือนไขทางการเงินการคลงัก็ได้รับการ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

3. รากฐานและเงือ่นไขสนับสนุนทีด่ต่ีอการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของเศรษฐกจิจนี
ยงัไม่เปลีย่นแปลง



แรงผลักดันเหล่านั้ นได้แก่ นวตักรรมในด้านอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี หวัใจส าคญัท่ีจะรักษา “ส่ีไม่เปล่ียนแปลง” น้ีเอาไวไ้ดอ้ยา่ง
แทจ้ริง คือ “การเปล่ียนแปลง” ดว้ยการปฏิรูปและน าห้าแนวคิดใหม่ใน
การพฒันาซ่ึงประกอบด้วย “นวตักรรม ความสมดุล ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม การเปิดเส รี  และการร่วมแบ่ง ปัน” ไปสร้างความ
เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สังคม ระบบนิเวศ และ
การสร้างสรรคพ์รรค 
 

4.  แรงผลกัดนัสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้ดขีึน้ยงัไม่เปลีย่นแปลง



เศรษฐกจิจีนก าลงัเผชิญหน้ากบัสถานการณ์เปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญ 9 ประการ

การเปลีย่นแปลงที่ 1: "ยคุการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว" ไดส้ิ้นสุดลง

การเปลีย่นแปลงที่ 2: “ มา้สามตวัรากรถ" ตอ้งยอมถอยใหก้บั “หวัจกัรสามตวั”

การส่งออก การลงทุนและการบริโภค “ม้าสามตัวรากรถ” 
โครงสร้างหลกัท่ีมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบท่ีพฒันา
อยา่งสมบูรณ์แบบ ทนัต่อเหตุการณ์ “หัวจกัรสามตวั” 



การเปลีย่นแปลงที ่3: ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนมือถือลม้ลา้งระบบแบบดั้งเดิม

การเปลีย่นแปลงที่ 4: จากสังคมชนบทเขา้สู่สงัคมเมือง

การเปลีย่นแปลงที่ 5: "ยคุตน้ทุนสูง" ก าลงัมาถึงอยา่งเงียบ ๆ

การเปลีย่นแปลงที่ 6: ธุรกิจดา้นบริการแซงหนา้ธุรกิจดา้นการอุตสาหกรรม



การเปลีย่นแปลงที ่7: แนวโนม้การเติบโตของการรวมกลุ่มในภูมิภาค

การเปลีย่นแปลงที ่8: “ความไดเ้ปรียบจากทรัพยากรมนุษย"์ ค่อยๆเขา้มาแทนท่ี 
     “ความไดเ้ปรียบจากจ านวนประชากร"

การเปลีย่นแปลงที ่9: มาตรฐานประหยดัพลงังานและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มยิ่ง
    สูงข้ึน 



• 1.นวตักรรม 创新

• 2.ความสมดุล 协调

• 3.สีเขียว 绿色

• 4.การเปิดเสรี 开放

• 5.การร่วมแบ่งปัน 共享

แนวคิดใหม่ในการพฒันาไว้ห้าประการ ได้แก่ 



   “แนวคิดใหม่ในการพฒันา” ซ่ึงจะน าพาเศรษฐกิจจีนไปสู่จุดสมดุลใหม่ (New 
Normal) ท าใหบ้รรลุภารกิจตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 13 รวมทั้งเป็นพ้ืนฐาน
สนบัสนุนการบรรลุสงัคมพอกินพอใชอ้ยา่งทัว่ถึงตามก าหนด บรรลุเป้าหมาย

• “ครบรอบ 100 ปี สองวาระ” 
•  GDP และรายได้ต่อคนในปี 2020เพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัวเทียบกับ 2010

(ปี 2010) 40.89 ลา้นลา้นหยวน รายไดเ้กษตรกรต่อหวั 5919 หยวน รายไดค้น
เมืองต่อหวัต่อปี 19109 หยวน

• และบรรลุความฝันของจีนสู่การฟ้ืนฟคูวามเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน



1.保持经济增长， รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.转变经济发展方式， ปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจ
3.调整优化产业结构， ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม
4.推动创新驱动发展， ผลกัดนัการพฒันาดว้ยนวตักรรม
5.加快农业现代化步伐， เร่งกระบวนการการสร้างความทนัสมยัของภาคการเกษตร 
6.改革体制机制， ปฏิรูปกลไก ระบบ
7.推动协调发展， ผลกัดนัการพฒันาอยา่งสมดุล
8.加强生态文明建设， เสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นการสร้างสรรคร์ะบบนิเวศ 
9.保障和改善民生， สร้างหลกัประกนัและยกระดบัคุณภาพชีวติ
10.推进扶贫开发。 ขจดัความยากจนดว้ยการพฒันา

เป้าหมายย่อย 10 ประการ 



2006-2010

แผนฯ11
เขา้ WTO

การสร้างนวตักรรมอ่อน

ปัญหาการเกษตรโดดเด่น 

พฒันาอยา่งเป็นวทิยาศาสตร์

เศรษฐกิจหมุนเวยีน

สร้างชนบทใหม่

การเกษตรสมยัใหม่

2011-2015

แผนฯ 12

รับมือวกิฤติการเงินโลก

โครงการเศรษฐกิจไม่เหมาะสม

การพฒันาไม่สมดุล

ยกระดบัการอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมใหม่เชิงยทุธศาสตร์

การคมนาคมระบบราง

ปรับโครงสร้างการคา้ต่างประเทศ

2016-2020

แผนฯ 13

New Normal 

ความพออยูพ่อกินทัว่ถึง

รวมกลุ่ม Cluster

Innovation 

Digital E, ICT E, Internet+

Industry 2025

Modern Service 

One Belt One Road



รถไฟความเร็วสูงเช่ือมโยงร้อยละ 80ของเมืองใหญ่ของจีน มีระยะทาง 3 หม่ืน
กิโลเมตร (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2016 จีนมีระยะทางรถไฟ 1.21แสนกิโลเมตร ในน้ีระ
ทะทางรถไฟเร็ว 1.9 หม่ืนกิโลเมตร ร้อยละ 60 ของระยะทางโลก )

 สร้างทางด่วนเพ่ิมข้ึนอีก 3หม่ืนกิโลเมตร ขณะน้ีมีอยู ่1.2 แสนกิโลเมตร



สนามบินอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 28 แห่ง เพ่ิมข้ึนอีก 163 แห่ง
สนามบินขนส่งสินคา้เฉพาะ 11แห่ง



Cluster
พัฒนาความเป็นเมือง  ความเป็นเมืองในรูปแบบใหม่ ร้อยละ 60 ของ

ประชากรทั้งหมดร้อยละ 98 ของพ้ืนท่ีในจีนมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ใชใ้น
เชิงพาณิชย ์ Big Data 



อตัราการใชน้ ้ าต่อหน่วยการผลิตการใชพ้ลงังานต่อหน่วยผลิต การปล่อย Carbon 
dioxide จะลดลง 23% 15% 18% อตัราพ้ืนท่ีป่า 23.04 % วนัท่ีมีควนัพิษลดลง 25% 
วนัท่ีมีคุณภาพอากาศไดม้าตรฐานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนทั้งหมดในรอบปี



1. Aircraft engines and gas turbines.

2. Deep-sea space station.

3. Quantum communication and quantum computers.

4. Brain Science and Research category.

5. The national security in cyberspace.

6. Deep space exploration and space vehicles in orbit servicing and maintenance systems.

7. The seed industry innovation.

8. Clean and efficient use of coal.

9. Earth integrated information network.

10. Focusing on development of new materials and applications.

11. Set up a group of scientists and scientific research Lab.

12. Support a group of young talents.

13. 10000 versed in the culture of strategic planning. capital operation. quality management. human 
resource management. accounting and legal expertise of business management personnel.

14. Import10.000 high-level overseas talent. to support about 10000 high-level personnel.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



15. Every year train one million high-level. professional and technical personnel.

16. Build 1200 highly skilled personnel training base. training 1000 highly skilled personnel.

17. Build high standard 800 million MU of farmland. and strive to 1000 million MU.

18. Build national seed collection and preservation and research system. Construct of national 
education seed production base in Hainan. Gansu. Sichuan 100 regional breeding base.

19. New efficient water-saving irrigation area of 100 million MU.

20. The construction of 500 full mechanization demonstration counties. the comprehensive 
mechanization rate of the main crops farming reached about 70%.

21. The implementation of the "Internet +" modern agriculture.

22. To establish traceability of agricultural products quality and safety supervision information 
system.

23. "hundred counties Ten Thousand Villages" integration development pilot demonstration 
project.

24. To accelerate the development of large aircraft.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



25. To develop a new generation of heavy launch vehicles. satellites. space platforms and new 
payload.

26. To develop deep-sea exploration. ocean drilling. exploitation of seabed resources. maritime 
security operations and other equipment and systems. Promote the deep space station. a 
large floating structures and engineering.

27. To develop a new generation of high-speed. heavy-duty rail transportation equipment systems.

28. To develop of high-end CNC machine tools.

29. To develop industrial robots. service robots. surgical robots and military robots. Artificial 
intelligence technology in various fields to promote business.

30. Produce agricultural machines adapting to various tillage.

31. To develop nuclear medicine imaging equipment. superconducting magnetic resonance 
imaging system. non-invasive ventilation and other high-performance medical devices.

32. To develop traditional Chinese medicine device.

33. To develop complete sets of advanced chemical equipment.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



34. Nurture system IC industry. foster artificial intelligence. intelligent hardware. the new display. mobile 
intelligent terminal. the fifth generation of mobile communication (5G). advanced sensors and wearable 
devices have become a new growth point.

35. Accelerate genomics and other large-scale application of biotechnology.

36. Accelerate Compass. commercial applications of remote sensing satellites.

37. To develop energy storage and distributing system.

38. To develop a shape memory alloy. self-healing materials. intelligent materials. graphene nano-materials. 
super-high-end materials and other functional materials.

39. The national new energy automobile production and sales total 5.000.000 cars.

40. To construct of high-speed large-capacity optical communication transmission systems.

41. To build networking applications infrastructure and service platforms.

42. To support public cloud services platform. the layout of cloud computing and large data centers. To 
promote construction Guizhou and other  large comprehensive data experimental zone.

43. Accelerate the construction of national unity e-government network.

44. To create international e-commerce channels.

45. To build the national security network and confidentiality technical support system.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



46. High-speed railway operating mileage of 30.000 km. covering more than 80% of the city.

47. Accelerate the construction of the national highway network. Newly built highway mileage of about 
30.000 km.

48. To construct of the Sichuan-Tibet border railway.

49. To build the new Beijing airport. To build more than 50 civil transport airports.

50. To promote the Shanghai. Tianjin. Dalian. Xiamen and other international shipping center. to 
increase port intelligent level.

51. To construct urban  traffic circle.

52. To construct new urban rail transit operating mileage of about 3.000 kilometers.

53. All villages direct mail.

54. To accelerate the construction of car networking.ship networking .

55. To promote automation digitization driving.

56. The construction of intelligent and efficient power system.

57. Full implementation of ultra low emission and energy saving for coal-fired units.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



58. Start construction of conventional hydropower 60 million kilowatts.

59. To operate installed nuclear power capacity 58 million kilowatts. and in the construction of 30 
million kilowatts.

60. To develop comprehensive utilization of oil shale. tight oil. oil sands. deepwater oil. 

61. To construct large-scale coal based hydropower transmission channel.

62. To complete the second phase of the National Petroleum Reservation system. Expand the size of 
reservation of natural uranium.

63. To ensure irrigation area of more than 10 million Mu.

64. To construct  Yellow River. Hebei Lake and many other major water diversion project. 

65. To construct large reservoirs in Tibet. Zhu Xi Zhejiang. Fujian huokou. Heilongjiang struggle. Hunan 
Mangshan. Yunnan Argonne.

66. To construct Al Tash Basin Project controlling in Xijiang Datengxia. Huaihe mountains. Xinjiang.

67. To complete building of 3000 square kilometers basin area of and more than 244 important river 
management.

68. To transfer about 100 million people from rural to urban. To accelerate improvements around 100 
million slum people living in villages or the town. To promote 100 million people to settle down in 
the nearby Midwest town.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



69. To foster a number of functional distinctive newborn small cities.

70. To develop a number of the small town with distinctive resources. location advantages and cultural 
heritage.

71. To construct of a number of new smart city.green cities. ecological garden city. forest city.

72. To build sponge city.

73. To construct underground pipe gallery (net).

74. Rural water supply coverage reach 80%.

75. To build special type of major projects and areas.

76. To carry out comprehensive water pollution control and environmental remediation in Jiaozhou
Bay. Liaodong Bay. Bohai Bay. Hangzhou Bay. Hap Mun Bay. North Bay. etc..

77. To develop deep-sea experiment platform construction key technologies.

78. To cooperate and build new research station in the Antarctic. to develop the new advanced 
icebreaker to enhance of Antarctic aviation ability.

79. To gradually form a three-dimensional view of the Global Ocean (monitoring) measurement system.

80. To form  key water users monitoring project.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



81. To construct 50 industrial waste utilization bases.

82. To complete industrial pollution discharge standards.

83. To replace 189.000 tons of steam coal-fired boilers by the new 45 billion cubic meters of gas.

84. To protect the source of rivers and 378  water quality at or better than Class III rivers. lakes.

85. To repair 10 million Mu polluted land and to control 40 million Mu polluted risk land.

86. To construct 5 low-level radioactive waste disposal site  and a high-level radioactive waste 
underground laboratory.

87. To promote the ecological restoration of national Plateau. the Loess Plateau ecological security 
and other core areas.

88. To construct large-scale ecological green spaces and green corridors.

89. To promote the comprehensive development of border areas.

90. To control soil erosion area of 27 square kilometers. National wetland area not less than 800 
million Mu.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



91. More than 30 million people get rid of poverty by developing special industry. 10 million 
people get rid of poverty by employment. About 10 million people living in poor areas will be 
resettle down. 

92. Reconstruct one million kilometers of rural roads.

93. All eligible poor families be covered into social insurance.

94. Compulsory school standardization. 

95. A number of universities and a number of disciplines enter into the world-class ranks.

96. To promote and build "One Belt One Road " education action.

97. To lower the major chronic premature mortality to 10%. Each county has 1-2 county-level 
public hospitals.  To offer 30 minutes of primary care services.

98. Youth physical health standard rate reach 95 % or more.

99. To carry out of Chinese ancient books protection plan.

100.To build  Chinese story telling team.

ในแผนฯ 13 จะต้องด าเนินโครงการใหญ่ 100 โครงการ 



• ความเร็วในการขยายตัวของเศรษฐกิจจะลดสู่ระดับกลาง-สูง 
เศรษฐกิจจีนไดเ้ขา้สู่ภาวะจุดสมดุลใหม่ (New Normal) เป็นปีแรก 
และจะรักษาอตัราการขยายตวัท่ี 6.5% ไดถึ้งปี 2020

• ในห่วงโซ่มูลค่าและห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก โครงสร้าง
เศรษฐกิจจีนเร่ิมกา้วสู่ระดบั Mid-High End ปัจจุบนัจีนก าลงั
ด าเนินนโยบาย “Made in China 2025” ตั้งเป้าเป็นมหาอ านาจ
อุตสาหกรรมการผลิตในอีก 10 ปีขา้งหนา้

สิบการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางเศรษฐกจิในช่วงห้าปี
  ของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 13 (ปี 2016-2020)



• การอุปโภคบริโภคจะเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไปอีกขั้น ปัจจุบนั
ยอดการอุปโภคบริโภคกระตุน้เศรษฐกิจไดถึ้ง 59% โดยเฉพาะการ
อุปโภคบริโภคเกิดใหม่ อาทิ ด้านวฒันธรรม สารสนเทศ บริการ
ผูสู้งอายุ สุขภาพ และการท่องเท่ียว ก าลงักลายเป็นปัจจยัใหม่ในการ
กระตุน้เศรษฐกิจ

• ภาคการลงทุนจะเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ธนาคารพฒันาเอเชีย
(ADB) คาดการณ์ว่า 10 ปีขา้งหนา้ กองทุนเพ่ือการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขาดเงินทุนราว 8 ลา้นลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ



• การด าเนินยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” เขตเศรษฐกิจแม่น ้า
แยงซี และแผนประสานการพฒันาปักก่ิง-เทียนจิน-เหอเป่ย อาจท า
ให้อุตสาหกรรมจ านวนหน่ึงยา้ยฐานการผลิตไปยงัเมืองท่ีเป็นจุด
เช่ือมต่อของเขตเศรษฐกิจใหญ่ทั้งสาม และน ามาซ่ึงโอกาสใหม่ๆ 
ในการพฒันาเศรษฐกิจ

• 6. อตัราความเป็นเมืองจะเติบโตอย่างรวดเร็ว อตัราความเป็นเมือง
จะเพ่ิมข้ึนจาก 55% ในปัจจุบนัเป็น 60% ในอีก 5 ปีขา้งหนา้ และ
เพ่ิมเป็น 65% กบั 70% ในปี 2025 กบั 2030 ตามล าดบั



• การปฏิรูปดา้นต่างๆ จะเดินหนา้อย่างต่อเน่ือง การปฏิรูประบบการ
คลงัและภาษีมีความส าคญัท่ีสุด ตอ้งประสานความสัมพนัธ์ระหว่าง
รัฐบาลกบักลไกตลาด และส่วนกลางกบัทอ้งถ่ิน ดา้นการเงิน แมจ้ะ
ลอยตัวอตัราดอกเบ้ียเงินฝากแลว้ แต่ยงัต้องมีกลไกการส่งผ่าน
นโยบายการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนันโยบายการเงินของจีนมี
สองตวัแปรคืออตัราดอกเบ้ียกบัอตัราแลกเปล่ียนของตะกร้าเงิน การ
เขา้สู่ตะกร้าเงิน SDR ของเงินหยวน ยิ่งท าใหเ้งินหยวนมีความเป็น
สากลเร็วข้ึน



• อุตสาหกรรมการเงินจะมีโอกาสใหม่ในการพฒันาอย่างรวดเร็ว 
เศรษฐกิจในช่วง 5 ปีขา้งหนา้จะขยายตวัอยู่ในอตัรา 6.5-7.0% การ
เติบโตของปริมาณเงินตามความหมายอย่างกวา้ง (money supply) 
จึงไม่น่าจะต ่ากว่า 11% สินทรัพยท์างการเงินจึงอาจขยายตวัจาก
ปัจจุบนั 200 กวา่ลา้นลา้นหยวนเป็น 400 ลา้นลา้นหยวนในปี 2020



• จีนเร่ิมใกลเ้ขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การพฒันาเศรษฐกิจและบริการดา้น
สงัคมเผชิญกบัขอ้เรียกร้องใหม่ แต่ขณะเดียวกนัก็ไดรั้บโอกาสใหม่ๆ 
ในการพฒันาดว้ย

• ขยายการเปิดประเทศไปอีกขั้น มีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการบริหาร
เศรษฐกิจโลก นอกเหนือจากรถไฟความเร็วสูง โรงไฟฟ้าพลัง
นิวเคลียร์ และระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงอลัตรา (UHV transmission) 
อนาคตจีนจะมีความร่วมมือกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ในเชิงลึกยิ่งข้ึน



สร้างโอกาสแก่เศรษฐกจิโลก เป็นประเทศผู้ให้ผลติภัณฑ์สาธารณะ

แผนฯ 13 ส่งผลเศรษฐกจิโลก 6 ประการ

• One Belt One Road เป็นขอ้เสนอของจีน แต่โอกาส
เป็นของชาวโลก

เพิม่ประเทศทีม่ีความสร้างสรรค์ ผู้สร้างนวตักรรมแก่โลกอกี 1 ประเทศ
• GDP  90 ลา้นลา้นหยวน 
• อตัราเติบโตทางเศรษฐกิจ 6.5 % ต่อปี
• งบ R&D 2.5 ต่อGDP 



• ปี 2015 GDP ของจีนอยู่ที่ 67.7 ล้านล้านหยวน เป็นอันดับ 2 ของโลก 
ถึงปี 2020 GDP ของจีนอยู่ที่ 93 ล้านล้านหยวน  คิดเป็น 14 ลา้นลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 70 ของสหรัฐอเมริกา 

• มีบริษทัจีน 30,000 บริษทักระจายทัว่โลก การลงทุนโดยตรงของจีนใน
ต่างประเทศมียอดสะสมอยูท่ี่ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

• สินทรัพยส์ะสมของจีนในต่างประเทศเกิน 7 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
• 5 ปีขา้งหน้าน้ี จีนจะน าเขา้สินคา้ 10 ลา้นลา้นเหรียญสหรัฐฯ  มีการ

ลงทุนต่างประเทศมากกวา่ 5 แสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ นกัท่องเท่ียวจีน
ท่องเท่ียวต่างประเทศมากกวา่ 500 ลา้นคน

เป็นหัวจักรขับเคลือ่นเศรษฐกจิโลก



ประเทศจีนจะเปิดประเทศมากยิ่งขึน้ ภายใต้ข้อเสนอ One Belt 
One Road  

เสนอแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแนวใหม่ให้แก่
ชาวโลก หรือ ธรรมาภบิาลโลก

ภาระรับผดิชอบมากยิง่ขึน้
• จีนจะเพ่ิมบทบาทมากยิ่งข้ึนในกิจกรรมป้องกนัการก่อการร้าย 

พิทักษ์สันติภาพโลก ความปลอดภัยด้านการใช้อินเตอร์เน็ต 
ความปลอดภยัดา้นนิวเคลียร์  การปราบปรามคอรัปชัน่ขา้มชาติ 


