
เป้าหมายเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาของจีนในปี 2556

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

ภายหลงัการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติ 18 2555
และ

ปี 2556
5 และ

ท่าน

นายธนาคาร และผูป้ระกอบการใน

ดังกล่าวถู

1. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์จีน
ของจีนจาํนวน 100 2556

การประชุมกําหนดนโยบายเศรษฐกิจประจําปี 2556 (Central
Economic Work Conference) 15-16 ธนัวาคม 2555 พบว่า

1.1 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจีน ร้อยละ 85
มากกวา่ร้อยละ 7 18 เห็นว่าเศรษฐกิจจะขยายตวัมากกว่าร้อยละ 8

15 7
ทางเศรษฐกิจ แผนพัฒนา 5 12 (2554-

2558) 7 ต่อปี ธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนในปี 2556
ถึงร้อยละ 8.3

1.2 การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ร้อยละ 60 เห็นว่า รัฐบาลจะ
ดาํเนินนโยบายการเงินการคลงั “สายกลาง” 35 เห็นว่า รัฐบาล
จะผ่อนคลายให้นโยบายดงักล่าว “ยืดหยุ่น” 73

55 เห็นว่ารัฐบาลควรมี
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มาตรการกระตุ้นทางการเงิน อย่างไรก็ดี เกือบร้อยละ 60 เห็นว่ารัฐบาลควรคงมาตรการควบคุมตลาด

1.3 อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิโลก เกือบร้อยละ 30 มีความ
กว่าร้อยละ 3 8 เห็นว่า เศรษฐกิจโลกอาจเติบโตมากกว่าร้อยละ 4

2 ใน 3 QE ชุด
ใหม่จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตในอตัรามากกว่าร้อยละ 2 อยา่งไร
ก็ดี ร้อยละ 70 กลบัเห็นว่า วิกฤติการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซน (Eurozone) จะ

2556 และมากกว่าร้อยละ 80 เห็นว่า เศรษฐกิจในภูมิภาค
1

2. ผลการสํารวจ
ผูป้ระกอบการจาํนวน 5,000 รายและนายธนาคารจํานวน 3,000 รายพบว่า มากกว่าร้อยละ 60
เศรษฐกิจจีนจะเติบโตในระดับปกติ ยงั

3. ผลการประชุมกําหนดนโยบายเศรษฐกิจประจําปี 2556 15-16 ธนัวาคม 2555 (สรุปจาก
การแถลงข่าวผลการประชุม) มีสาระสาํคญั

3.1 จีนกาํลงัเขา้สู่ช่วงรอยต่อของยุคแห่งการเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจ
ปัญหาเงินเฟ้อ ภาวะฟองสบู่ และการกีดกนัทาง ทวีความรุนแรง

แมว้่าจีนจะประสบความสําเร็จในการคุมอตัราเงินเฟ้อให้อยู่ราวร้อยละ 2.7
4 ค่อนขา้งมาก แต่หลายฝ่ายคาดว่า ในปี 2556

ระดบักลาง
“ผ่อนคลาย”

ในปี 2556 ร้อยละ 3.5 ต่อปี
3.2 ในปี 2556 จีนจะมุ่งเน้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

อยา่งมี “คุณภาพ” และ “ประสิทธิภาพ” ควบคู่ไปกบัการดาํเนินนโย
บายการเงินแบบ “ระมัดระวัง” และนโยบายการคลงั “เชิงรุก” และ
ผลกัดนัการพฒันาชุมชนเมืองอย่างจริงจงัและ
จีนยงัจะกระตุน้อุปสงค์ภายในประเทศให้ขยายตวั และ การนํา
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เข้า การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ระมดัระวงัในการดาํ
เนินนโยบายดา้นอสังหาริมทรัพย์

รายงานของ Bank of Communications งจีนระบุว่า ในปี
2556
มากกว่าของปี 2552

9
ถึง 9.6 ละ 14.5
2555

SMEs ภาค
เกษตร และอุตสาหกรรมเชิงยทุธศาสตร์เป้าหมาย

ลจีนนิยมใช้ในการกาํกบัทิศ
มีความผนัผวนค่อนขา้งมาก โดยมี

มูลค่าถึง 9.6 ลา้นลา้นหยวนในปี 2552 ( ) แต่ถูกกดให้ลดลงเหลือ
7.9 ลา้นลา้นหยวน และ 7.5 ลา้นลา้นหยวนในระหว่างปี 2553-2554

8.5
2555

3.3 ในดา้นการค้าระหว่างประเทศ หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า

2556 จีนจึงไม่สามา ให้
เศรษฐกิจได้ดงัเช่นในอดีต ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2555
เพียงร้อยละ 5.8 นปี 2555
ร้อยละ 10 เป็นอยา่งมาก

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี จีนยงัตอ้งเผชิญกบักรณีพิพาททางการคา้ถึง 76 กรณี
69 กรณีของ ปีก่อน ขณะเดียวกันกลุ่มสินคา้ก็มีแนวโน้ม

( ) เป็น
สินค้าเทคโนโลยี ( มีราคาสูง) ผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของจีน

โดยในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ
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จีนราว 5,900 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ
ใน

ปี 2555 เพียงกรณีเดียวกมี็มลูคา่ถึง 20,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ!
3.4 ในดา้นการลงทุน จีนยงัจะส่งเสริมการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ให้ ผ่านมาตรการคุม้ครองและปกป้องสิทธิประ
โยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาของนกัลงทุนต่างชาติ ให้การลงทุนโดยตรงฯ ดาํเนินไปอยา่งมีเสถียรภาพ
และขยายการลงทุนของจีนในต่างประเทศ (Outbound Direct Investment: ODI) การลงทุน
ของจีนในตลาดโลกต่อไป

นบัรวมการลงทุนของภาคการเงินแลว้ ในช่วง 10 เด◌ือนแรกของปี 2555 ODI ของ
จีนมีมูลค่า 58,170 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 25.8

70,000 ล้าน
FDI ในช่วง 11 เดือนแรกของปีมีมูลค่า 100,020 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงใน

อตัราร้อยละ -3.6
ในปี 2556 FDI 2556
และดว้ยแนวโนม้ดงักล่าว กระทรวงพาณิชยจี์นจึงคาดการณ์ว่า มูลค่า ODI จะอยูใ่นระดบั FDI ไดภ้ายใน 5-
10 ปีขา้งหนา้

4. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในปี 2556
4.1 มาตรการลดอากรนําเข้า

มากกว่า 780
และอุปกรณ์การผลิต สินคา้

1 มกราคม 2556
พยายามกระตุน้การบริโภคภายในประเทศและลดแรงกดดนัดา้นการกีดกนัทางการคา้จากต่างประเทศ

น มีหลาย
ถูกตดัลงร้อยละ 15-25 จากอตัราเดิม อาทิ ผลิตภณัฑ์นม แอลกอฮอล์สําหรับการบริโภค (Ethyl Alcohol)

/
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4.2 มาตรการช่วยเหลือ SMEs
เสมือน “เมืองแห่ง SMEs” ของจีนเตรียมจะออกมาตรการช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการขนาดเลก็และขนาด

ประกอบธุร
ช่วยเหลือ SMEs (มูลค่า 1,000 ลา้นหยวน)

าวมีผลใช้
บงัคบัก็จะเป็นการสนับสนุนและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ SMEs อย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะมาตรการภาษีเงินไดแ้บบ “Zero Growth”

ดูเหมือนว่าประเด็นการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2556
เศรษฐกิจว่าจะเป็นเท่าไหร่ แต่เป็น คุณภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ แมว้่าอตัราการ

โลกถึง 2 เท่าตวั โดยมี
ภาคการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศเป็นกลไกสําคญัในการ

อนเศรษฐกิจจีนในปี 2556
ความสําคญักบัการกระจายรายไดไ้ปสู่ภาคประชาชน โดยเฉพาะในเขต

ชนบท ควบคู่ไปกบัการขยายตวัของชุมชนเมือง ถึงร้อยละ 70 ของจาํนวน
ประชากรจีนโดยรวมในปี 2573 ... โตไม่หยุด ฉุดไม่อยู่จริง ๆ เลย

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

รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร. ไพจิตร วบูิลยธ์นสาร
อคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย)์

18 ธนัวาคม 2555


