เป้าหมายเศรษฐกิจของจีนและมณฑลยูนนานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13
เป้าหมายทางเศรษฐกิจของจีน
การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress) เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรีจีน Li Keqiang ได้แถลงเป้าหมายเศรษฐกิจที่สาคัญปี 2559 โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้ 1) ปรับลดเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน (GDP)เป็นร้อยละ 6.5-7
2) กาหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ 3 3) การจ้างงานในเขตเมือง 10 ล้านคนขึ้นไป
4) อัตราการว่างงานในเขตเมือง ไม่เกินร้อยละ 4.5 5) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 15.0
6) การบริโภคภาคเอกชน ร้อยละ 13.0 7)การค้าต่างประเทศ ร้อยละ 6.0 8) ภาครัฐมีการตั้งเป้า
งบประมาณขาดดุล 2.18 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เพื่อใช้สาหรับลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคมนาคม 9) ปริมาณเงินในระบบ (M2) ร้อยละ 13.0 10) อัตราการใช้พลังงานต่อ GDP
ลดลงร้อยละ 3.4 ขึ้นไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉ บับที่ 13 ระยะ 5 ปี (2559-2563) ซึ่งได้รับ
อนุมัติ จ ากการประชุ ม สภาผู้แ ทนประชาชนจี น รุ่น ที่ 12 ครั้งที่ 4 เมื่อวัน ที่ 16 มีน าคม 2559 มี
เป้าหมายสูงสุด คือ “เป็นสังคมที่มีความกินดีอยู่ดี” (小康社会) นาพาประเทศสู่ความรุ่งเรืองและ
แข็งแกร่งในเวทีโลก การเพิ่มประชากรกลุ่ มรายได้ปานกลางให้มากขึ้น เพื่อขยายความเป็นเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร โดยมีเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6.5 และเพื่อ
บรรลุตามเป้าหมาย รัฐบาลจีนจะดาเนินการใน 8 ด้าน ดังนี้
1) การรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ทั้งด้านการเงิน การ
คลั ง นโยบายอัต ราแลกเปลี่ ย น การผลิต การลงทุ น และการปฏิ รูป กลไกทางภาษีซึ่ง เน้นให้ การ
สนับสนุน SMEs เช่น มาตรการภาษีเพื่อผลักดันให้มีการลงทุนของธุรกิจขนาดเล็กมากขึ้น
2) การปฏิ รู ป ด้ า นอุ ป ทาน (supply side reform) โดยลดก าลั ง การผลิ ต ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีปัญหาอุปทานส่วนเกิน เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมถ่านหิน การปล่อย
ให้ธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ (zombies companies) ปิดกิจการ และยกระดับภาคการผลิต โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนี้ ในแผนฉบับนี้มีการตั้งเป้าหมาย
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.1 ของ GDP ในปี 2559 และในปี 2563 เป็น
ร้อยละ 2.5
3) ส่งเสริมการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการเติบโตในเศรษฐกิจ มีการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟ ถนน น้า และพลังงาน
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4) พัฒนาภาคเกษตรสมัยใหม่ มีการสร้างถนนสู่ภาคชนบท 200,000 กิโลเมตร
5) ผลักดันให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ
ส่งเสริม e-commerce ข้ามแดน การปรับปรุงโครงสร้างภาษีการส่งออก และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลบนเส้นทางสายไหม (One Belt One Road) การส่งเสริมวิสาหกิจของจีนในการออกไปลงทุน
ต่างประเทศ (Go Global Policy) เน้นการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศในอาเซียนและเอเชียใต้
ตามโครงการเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเล
6) เน้ น การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยส่ ง เสริ ม การผลิ ต และนวั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
7) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากร เช่น ปรับปรุงนโยบายการจ้างงาน การจัดตั้ง
กองทุนประกันการจ้างงาน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียม
กัน รวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนและขยายความเป็นเมือง
8) เสริมความแข็งแกร่งของภาครัฐ ยกระดับความสามารถและการบริการของภาครัฐ
และต่อต้านการทุจริต
เป้าหมายมณฑลยูนนาน
สาหรับมณฑลยูนนานซึ่งเป็นมณฑลฝั่งตะวันตกของจีน ได้มีการตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจ
จากการประชุมสภาผู้แทนประชาชนจีน มณฑลยูนนาน รุ่นที่ 12 ครั้งที่ 4 โดยมีการประกาศเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 8.5 และสิ่งที่จะดาเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติมณฑลยูนนาน ฉบับที่ 13 ระยะ 5 ปี (2559-2563) มีการปรับจากเดิมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ที่เน้น “ยุทธศาสตร์หัวสะพาน” มาเน้น “One Belt One Road” โดยดาเนินการดังนี้
ตารางที่ 3 เป้าหมายทางเศรษฐกิจมณฑลยูนนานปี 2559
เป้าหมายมณฑลยูนนาน
GDP
รายได้ที่ใช้ได้จริง (Per Capita Disposable Income)
- เขตเมือง
- เขตชนบท
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)
อัตราการว่างงานในเขตเมือง
การจ้างงานในเขตเมือง
การค้าต่างประเทศ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
การบริโภคภาคเอกชน
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8.5
8.5
10.0
3.0
< 4.5
>360,000 คน
12.0
18.0
11.0
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เป้าหมายมณฑลยูนนาน
รายได้จากการจัดเก็บภาครัฐ
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร
ที่มา : People’s Government of Yunnan Province Website

ปี 2559
> 5.0
7.2

1) การใช้ น วั ต กรรมในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในด้ า นเทคโนโลยี ชั้ น สู ง และ
วัฒนธรรมใหม่ ๆ เช่น ผสมผสานและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ยาสมุนไพรตามแพทย์แผนจีนและ
แพทย์แผนปัจจุบัน
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี ลดภาวะยากจน ตามนโยบาย “สังคมกินดี
อยู่ ดี ” ผลั ก ดั น ให้ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่ า งมี เ สถี ย รภาพ มี ก ารจ้ า งงาน ประชาชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ ปรับปรุงสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชน ในเรื่องการ
รักษาพยาบาล และ ยารักษาโรค
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 ด้าน ทั้งทางบก (รถไฟและถนน) ทางน้า ทาง
อากาศ พลั งงาน และอิน เตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงกับ เอเชียใต้แ ละเอเชี ยตะวัน ออกเฉีย งใต้ อาทิ
โครงการรถไฟฟ้าในมณฑล รถไฟความเร็วสูงระหว่างมณฑล และถนน super highway รวมถึง
โครงการความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นทั้ ง เวี ย ดนาม ลาว ไทย เมี ย นมา และอิ น เดี ย เช่ น
โครงการน้าและโครงการพลังงานในเมียนมา
4) การยกระดับรูปแบบการผลิตตามนโยบาย “Made in China 2025”
5) การขยายความเป็นเมืองทั้งความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ตามนโยบาย “One Belt
One Road” โดยคุนหมิงเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงจีนกับเมียนมา อินเดีย บังคลาเทศ และอินโดจีน
เพื่อกระจายความเจริญทั่วมณฑล
7) การผลั กดั น ให้ มีค วามร่วมมือและการลงทุ นกับ ต่างประเทศตามนโยบาย “Go
Global”
8) การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้มีความสมดุล เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การปรับปรุงด้านอุปทาน เน้นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มการบริโภคในประเทศ และ
เพิ่มสัดส่วนภาคบริการต่อ GDP
9) การให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลักดันและ
ยกระดับโครงสร้างการผลิตให้สูงขึ้น ลดการปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง
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10) ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์อันดีและกลมเกลียวกันของชนกลุ่มน้อย เพื่อสังคมที่
สงบสุขในมณฑลยูนนาน
นัยต่อภาคเหนือ
การกาหนดทิศทางและเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลยูนนาน
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับใหม่ ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้าและคู่แข่งรวมถึงประเทศไทย
ทั้ งทางตรงและทางอ้ อมไม่ ว่ าจะเป็ น ด้ านการลงทุ น การท่ องเที่ ยว การค้ าระหว่ างประเทศ เช่น
นโยบาย Go Global ส่ งผลให้ นักลงทุ น จากจี น ออกมาแสวงหาโอกาสและลงทุ น ในต่า งประเทศ
รวมถึงประเทศไทย หรือการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ บนเส้นทาง
สายไหมทางบกและทางทะเล ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะคว้าโอกาสหรือปล่อยให้ นักลงทุนเข้ามาแสวง
ประโยชน์แล้วจากไป สาหรับด้านการผลิตไทยเป็นส่วนหนึ่งใน supply chain ของจีน เมื่อจีนมีการ
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการผลิตไปสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูงหรือนวัตกรรม โดยผู้ประกอบการ
ในภาคเหนือ ยั งไม่มีการปรับ ตัวก็อาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทย นอกจากนี้ ผลจาก
ประชาชนจีนมีกาลังซื้อเพิ่มขึ้น มีค วามต้องการออกมาท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยเฉพาะไทยซึ่ง เป็น
จุดหมายท่องเที่ยวสาคัญของชาวจีน หากภาครัฐและเอกชนไทยยังไม่มีการวางแผน ปรับตัว รับมือ
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ โดยหวังพึ่งพิงเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของภาคเหนือและไทยในระยะยาว

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

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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