เป้าหมายเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาของจีนในปี 2556
------------------------------------ภายหลังการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ แห่ งชาติ
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2555
และ

ปี 2556
5

และ

ท่าน
นายธนาคาร และผูป้ ระกอบการใน
ดัง กล่ า วถู
1. ผลการสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของนั ก เศรษฐศาสตร์ จี น
ของจี นจํานวน 100
2556
การประชุ ม กํ า หนดนโยบายเศรษฐกิ จ ประจํ า ปี 2556 (Central
Economic Work Conference)
15-16 ธันวาคม 2555 พบว่า
1.1 อัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิจ จีน ร้ อยละ 85
มากกว่าร้อยละ 7
18 เห็ นว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวมากกว่าร้อยละ 8
15
7
ทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนา 5
12 (25542558)
7 ต่อปี
ธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนในปี 2556
ถึงร้อยละ 8.3
1.2 การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ร้ อยละ 60 เห็ นว่า รั ฐบาลจะ
ดําเนินนโยบายการเงินการคลัง “สายกลาง”
35 เห็นว่า รัฐบาล
จะผ่อนคลายให้นโยบายดังกล่าว “ยืดหยุ่น”
73
55

เห็ น ว่ า รั ฐ บาลควรมี

2

มาตรการกระตุ ้นทางการเงิ น อย่างไรก็ดี เกื อบร้ อยละ 60 เห็ นว่ า รั ฐบาลควรคงมาตรการควบคุ มตลาด
1.3 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก เกือบร้อยละ 30 มีความ
กว่าร้ อยละ 3
8 เห็ นว่า เศรษฐกิ จโลกอาจเติ บโตมากกว่าร้ อยละ 4
2 ใน 3
QE ชุด
ใหม่จะส่ งผลให้เศรษฐกิจสหรั ฐฯ เติบโตในอัตรามากกว่าร้อยละ 2 อย่างไร
ก็ดี ร้อยละ 70 กลับเห็นว่า วิกฤติการณ์ เศรษฐกิจในยูโรโซน (Eurozone) จะ
2556 และมากกว่าร้ อยละ 80 เห็ นว่า เศรษฐกิ จในภูมิภาค
1
2. ผลการสํ า รวจ
ผูป้ ระกอบการจํา นวน 5,000 รายและนายธนาคารจํา นวน 3,000 รายพบว่ า มากกว่ า ร้ อยละ 60
เศรษฐกิ จ จี น จะเติ บ โตในระดับปกติ
ยัง
3. ผลการประชุมกําหนดนโยบายเศรษฐกิจประจําปี 2556
15-16 ธันวาคม 2555 (สรุ ปจาก
การแถลงข่าวผลการประชุม) มีสาระสําคัญ
3.1 จี นกํา ลังเข้าสู่ ช่วงรอยต่ อของยุคแห่ ง การเติ บ โตอย่างรวดเร็ วท่ า มกลางวิ กฤติ เ ศรษฐกิ จ
ปั ญหาเงินเฟ้ อ ภาวะฟองสบู่ และการกีดกันทาง
ทวีความรุ นแรง

ระดับกลาง
ในปี 2556

แม้ว่าจี นจะประสบความสําเร็ จในการคุมอัตราเงิ นเฟ้ อให้อยู่ราวร้อยละ 2.7
4 ค่อนข้างมาก แต่หลายฝ่ ายคาดว่า ในปี 2556
“ผ่ อนคลาย”

ร้อยละ 3.5 ต่อปี
3.2 ในปี 2556 จีนจะมุ่งเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างมี “คุณภาพ” และ “ประสิ ทธิภาพ” ควบคู่ไปกับการดําเนิ นนโย
บายการเงิ นแบบ “ระมัดระวัง” และนโยบายการคลัง “เชิ งรุ ก” และ
ผลักดันการพัฒนาชุ มชนเมืองอย่างจริ งจังและ
จีนยังจะกระตุน้ อุปสงค์ ภายในประเทศให้ขยายตัว และ การนํา
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เข้ า
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จของประเทศต่อไป
เนิ นนโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์
รายงานของ Bank of Communications
2556
มากกว่า ของปี 2552
9
ถึง 9.6
2555

ระมัดระวังในการดํา
งจีนระบุว่า ในปี

ละ 14.5
SMEs ภาค

เกษตร และอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย

มูลค่าถึง 9.6 ล้านล้านหยวนในปี 2552 (
7.9 ล้านล้านหยวน และ 7.5 ล้านล้านหยวนในระหว่างปี 2553-2554

ลจี นนิ ยมใช้ในการกํา กับทิ ศ
มีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยมี
) แต่ถูกกดให้ลดลงเหลือ

8.5
2555

3.3 ในด้านการค้ าระหว่ างประเทศ หลายฝ่ ายคาดการณ์ว่า

2556 จี นจึ งไม่ ส ามา
ให้
เศรษฐกิ จได้ดงั เช่นในอดี ต
ในช่ วง 11 เดื อนแรกของปี 2555
เพียงร้อยละ 5.8
นปี 2555
ร้อยละ 10 เป็ นอย่างมาก
ในช่ วง 11 เดื อนแรกของปี จี นยังต้องเผชิ ญกับกรณี พิพ าททางการค้าถึ ง 76 กรณี
69 กรณี ข อง ปี ก่ อ น ขณะเดี ย วกันกลุ่ มสิ นค้า ก็มี แนวโน้ม
(
) เป็ น
สิ นค้าเทคโนโลยี ( มีราคาสู ง)
ผลกระทบเชิงลบต่อการส่ งออกของจีน
โดยในปี 2554
ส่ งผลกระทบต่อการส่ งออกของ
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จี น ราว 5,900 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐฯ
ใน
ปี 2555 เพียงกรณี เดียวก็มีมลู ค่าถึง 20,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ!
3.4 ในด้านการลงทุน จี นยังจะส่ งเสริ มการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ให้
ผ่านมาตรการคุม้ ครองและปกป้ องสิ ทธิประ
โยชน์ และทรัพย์ สินทางปัญญาของนักลงทุนต่างชาติ ให้การลงทุนโดยตรงฯ ดําเนิ นไปอย่างมีเสถียรภาพ
และขยายการลงทุนของจีนในต่างประเทศ (Outbound Direct Investment: ODI)
การลงทุน
ของจีนในตลาดโลกต่อไป
นับรวมการลงทุนของภาคการเงินแล้ว ในช่วง 10 เด◌ื อนแรกของปี 2555 ODI ของ
จี นมีมูลค่า 58,170 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ
25.8
70,000 ล้า น
FDI ในช่วง 11 เดือนแรกของปี มีมูลค่า 100,020 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ลดลงใน
อัตราร้ อยละ -3.6
ในปี 2556
FDI
2556
และด้วยแนวโน้มดังกล่าว กระทรวงพาณิ ชย์จีนจึงคาดการณ์ว่า มูลค่า ODI จะอยูใ่ นระดับ FDI ได้ภายใน 510 ปี ข้างหน้า
4. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2556
4.1 มาตรการลดอากรนํ า เข้ า
มากกว่ า 780
และอุปกรณ์ การผลิ ต สิ นค้า
1 มกราคม 2556
พยายามกระตุน้ การบริ โภคภายในประเทศและลดแรงกดดันด้านการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ
น มีหลาย
ถูกตัดลงร้ อยละ 15-25 จากอัตราเดิม อาทิ ผลิตภัณฑ์นม แอลกอฮอล์สําหรั บการบริ โภค (Ethyl Alcohol)
/
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4.2 มาตรการช่ วยเหลือ SMEs
เสมือน “เมืองแห่ ง SMEs” ของจีนเตรี ยมจะออกมาตรการช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระกอบการขนาดเล็กและขนาด
ประกอบธุ ร
ช่ วยเหลือ SMEs (มูลค่า 1,000 ล้านหยวน)
าวมีผลใช้
อย่ าง

บังคับก็จะเป็ นการสนับสนุ นและแก้ไขปั ญหาอุปสรรคในการประกอบธุ รกิจของ SMEs
แท้ จริง โดยเฉพาะมาตรการภาษีเงินได้แบบ “Zero Growth”
ดู เ หมื อ นว่ า ประเด็ น การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ในปี 2556
เศรษฐกิจว่าจะเป็ นเท่าไหร่ แต่เป็ น คุณภาพและประสิ ทธิภาพทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ แม้ว่าอัตราการ

โลกถึง 2 เท่าตัว โดยมี
ภาคการลงทุ นและการบริ โภคภายในประเทศเป็ นกลไกสํา คัญในการ
อนเศรษฐกิ จ จี น ในปี 2556
ความสําคัญกับการกระจายรายได้ไปสู่ ภาคประชาชน โดยเฉพาะในเขต
ชนบท ควบคู่ไปกับการขยายตัวของชุมชนเมือง
ถึงร้ อยละ 70 ของจํานวน
ประชากรจีนโดยรวมในปี 2573 ... โตไม่ หยุด ฉุ ดไม่ อยู่จริง ๆ เลย
----------------------------------------รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิ ชย์)
18 ธันวาคม 2555

