ยูนนานกับ "นโยบายดําเนินมาตรการมุง ตะวันตก" ของประเทศจีน
1. ความเปนมาของนโยบาย
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายการพัฒนาประเทศ 2 ชวง คือ ชวงแรก พัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกใหรงุ เรืองกอน จากนั้นจึงกาวไปสูชว งทีส่ องคือ พัฒนาภาคตะวันตกทีส่ ภาพเศรษฐกิจ
ยังลาหลังอยูใ หมีความเจริญกาวหนา ภาคตะวันตกของจีนประกอบดวย 1 มหานครกับอีก 7 มณฑล และ 4
เขตปกครองตนเอง มีพื้นที่ถึงรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ มีประชากร 1 ใน 3 ของประชากรทั้ง
ประเทศ และยังเปนพื้นที่ทมี่ ีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ โดยมีปริมาณถานหิน น้าํ มันและกาซธรรมชาติ
ถึงรอยละ 35 รอยละ 12 และรอยละ 53 ของปริมาณทั้งหมดของประเทศ ทัง้ ยังเปนแหลงทีม่ โี ลหะหายากมาก
เปนอันดับ 1 ของประเทศจีน เปนแหลงผลิตไฟฟาสําคัญทีส่ ง ใหภาคตะวันออกโดยผลิตไฟฟาไดสงู ถึงรอยละ
50 ของพลังไฟฟารวมที่ภาคตะวันออกใชอยูในปจจุบัน เปนแหลงวัตถุดิบใหแกภาคตะวันออกถึงรอยละ 60
ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดทีภ่ าคตะวันออกใช นอกจากนั้นยังเปนแหลงผลิตอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาวุธ ปโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส สิ่งทอ อุตสาหกรรมนิวเคลียร เทคนิคการสือ่ สาร เลเซอร และ
การสงสัญญาณดวย เคเบิล้ เปนตน โดยมีเมืองซีอาน เมืองเฉินตู และเมืองหลันโจวเปนศูนยกลางการศึกษา
รองจากกรุงปกกิง่ อยางไรก็ตาม ประชากรในภาคตะวันตกของจีนยังมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปตา่ํ กวา
ประชากรในภาคอื่นๆของจีน เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีท่ รุ กันดารและขาดแคลนระบบโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญ ทําให
นักลงทุนตางชาติไมสนใจเขาไปลงทุน
รัฐบาลจีนไดประกาศ "นโยบายดําเนินการมุง ตะวันตก" (Implementation Measures of the GoWest Policy) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2544 วัตถุประสงคเพือ่ กระจายความเจริญและยกระดับการพัฒนาพืน้ ที่
ทางภาคตะวันตกใหทัดเทียมกับภาคอื่นๆ ของประเทศ โดยรัฐบาลจีนจะเขาไปลงทุนพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
และระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน การขนสง การพลังงาน เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการศึกษาเพือ่ จูงใจ
นักลงทุน และใหสิทธิประโยชนดานภาษีตางๆในการกระตุนใหเขามาลงทุนเพิม่ ขึ้น
2. มาตรการของนโยบายดําเนินการมุงตะวันตก
นโยบายดําเนินการมุงตะวันตกมุงสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันตก
เพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร การพลังงาน การใชวัตถุดิบภายในทองถิ่น การขนสง โทรคมนาคม
การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของรัฐ และอุตสาหกรรมทีใ่ ชเทคโนโลยีขน้ั สูง เปนตน นอกจากนีธ้ รุ กิจบาง
ประเภท เชน ธนาคาร การประกันภัย การทองเทีย่ ว การบัญชีและการออกแบบดานวิศวกรรม ฯลฯ จะ
อนุญาตใหนกั ลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนหรือรวมลงทุนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันตกได ในขณะที่ภาคอืน่ ๆ ของจีน
อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนไดบางเขตเทานั้น โดยรัฐบาลจีนใหสิทธิประโยชนทางภาษีแก
โครงการลงทุนในภูมภิ าคนี้ ทัง้ ทีเ่ ปนสิทธิประโยชนเดิมและสิทธิประโยชนเพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนนโยบายมุง
ตะวันตก ดังนี้
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ระบบภาษี/กฎระเบียบ
ภาษีเงินไดนิติบุคคล(Corporate Income Tax)

สิทธิประโยชน
การลงทุนทั่วไป นักลงทุนตางชาติที่เขาไปลงทุนใน
อุตสาหกรรม ทีร่ ฐั บาลจีนใหการสงเสริม จะไดรับการ
ยกเวน และลดหยอ นภาษีเ งิน ได นิติ บุคคล ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด (สูงสุดไมเกิน5ป เชน การลงทุน
ใหม ใ นโครงการขนส ง การพลั ง งาน การพั ฒ นา
ทรัพยากรน้าํ ฯลฯ จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุ ค คล เป น เวลา 2ป นั บ จากป แ รกที่ มี กํ า ไร และ
ในชวง3ปถัดไปจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลลงครึง่ จากรอยละ 15 เหลือรอยละ 7.5 ของเงิน
ไดสุทธิ
การลงทุนในภาคตะวันตก นักลงทุนตางชาติที่เขา
ไปลงทุนในพื้นทีท่ างภาคตะวันตกของจีน หลังวันที่ 1
มกราคม 2544 จะไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษี
เพิ่มเติม โดยไดรบั การลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ตอไปอีก 3 ป นับจากวันที่สิทธิประโยชนทางดาน
ภาษีทไ่ี ดรบั ขางตนสิน้ สุดลง (ระยะเวลารวมสูงสุดไม
เกิน 8ป) นอกจากนี้ นักลงทุนตางชาติที่ดําเนินธุรกิจ
ผลิตเพือ่ สงออกเกินกวารอยละ 70 ของมูลคาผลผลิต
จะไดรบั กรขยายระยะเวลาในการลดหยอนภาษีตอ ไป
อีก 3 ป (ระยะเวลารวมสูงสุดไมเกิน 11 ป)
ภาษีนําเขา (Import Duty)
นักลงทุนตางชาติที่เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่
ไดรบั การสงเสริม จะไดรบั การยกเวนภาษีนาํ เขา
อุปกรณที่นํามาใชภายในกิจการ รวมทัง้ ไดรบั การ
ยกเวนภาษีนําเขา และภาษีมลู คาเพิม่ สําหรับ
สวนประกอบและชิน้ สวน
การนําผลกําไรทีไ่ ดรบั จากการลงทุน กลับไปลงทุน นักลงทุนตางชาติทน่ี าํ ผลกําไรจากการลงทุน กลับไป
ใหม (Reinvestment)
เพิ่มทุนจดทะเบียนในโครงการลงทุนเดิม หรือนําไป
ลงทุนในกิจการใหม ซึง่ มีระยะเวลาในการดําเนินงาน
อยางนอย 5ป สี ามารถขอคืนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
รอยละ 40ของทัง้ หมด และหากนําไปลงทุนใน
โครงการลงทุนดานการผลิตเพือ่ สงออก หรือโครงการ
ลงทุนทีใ่ ชเทคโนโลยีขน้ั สูงสามารถขอคืนภาษีไดเต็ม
จํานวนอยางไรก็ตาม นักลงทุนตางชาติตองจายภาษี
ไปกอน แลวจึงขอเงินภาษีดังกลาวในภายหลังตาม
หลัก "Paid First, Refunded Later"
ที่มา : ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
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3. มณฑลยูนนานกับนโยบายดําเนินมาตรการมุง ตะวันตก
มณฑลยูนนานเปนมณฑลหนึง่ ในภาคตะวันตกและอยูท างใตสดุ ของประเทศจีน มีเนื้อที่ 394,000
ตารางกิโลเมตร(พืน้ ทีม่ ากเปนลําดับที่ 8 ของประเทศจีน) มีประชากร ณ สิน้ ป 2543 จํานวน 42.8 ลานคน
มณฑลยูนนาน ประกอบดวยเมืองตางๆ 16 เมือง และเขตปกครองตนเอง 1 แหง
มณฑลยูนนานใหความสําคัญกับการพัฒนาเปนอันมาก ในการประชุมผูแ ทนสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตแหงมณฑลยูนนานครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 มณฑลยูนนานไดกาํ หนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตรในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2001-2005) ใหเปนมณฑลทีม่ ีความแข็งแกรงดานเศรษฐกิจสี
เขียว เปนมณฑลทีม่ ีความยิ่งใหญดานวัฒนธรรมประชาชาติ และเปนมณฑลเมืองหนาตางของภาคตะวันตก
ของจีนทีเ่ ปดสูป ระเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย และเมื่อทางการจีนประกาศใชนโยบายดําเนิน
มาตรการมุง ตะวันตก ยิง่ ทําใหมณฑลยูนนานมีความสําคัญเปนแหลงทีน่ า ลงทุนเพิม่ มากขึน้ สําหรับนักลงทุน
ทัง้ ภายในของจีนและนักลงทุนตางชาติ เนื่องจากจากภาคตะวันตกของจีนหากจะระบายสินคาออกไปทางภาค
ตะวันออกผานมหาสมุทรแปซิฟค เขาสูต ลาดสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และอาเซียน จะใชเวลานานมาก
เพราะเสนทางยาวไกลเมือ่ เปรียบเทียบกับการระบายสินคาผานมณฑลยูนนานเขาสูป ระเทศไทยผานตอไปยัง
ประเทศอืน่ นัน้ จะมีระยะทางและใชเวลาที่สั้นกวาถึงกวาเทาตัว ประกอบกับประเทศไทยมีสาธาณูปโภคขั้น
พืน้ ฐานทีพ่ รอมกวาประเทศเพือ่ นบาน เชน พมาและลาว ยิง่ ทําใหจนี ใหความสนใจในเสนทางนีม้ ากขึน้ และ
เรงผลักดันเพือ่ เกิดผลสัมฤทธิข์ น้ึ โดยเร็ว
4. ภาคเหนือกับมณฑลยูนนาน
4.1 จีนใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันตกของจีน (Go west policy) เพือ่ ลด
ชองวางการพัฒนาระหวางภาคตะวันออกที่มงั่ คั่งกับภาคตะวันตกที่ยากจน โดยจีนจะใหความสําคัญกับ
โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (The Greater Mekong Subregion
: GMS) มากขึ้นและกําหนดใหมหานครฉงชิ่งเปนศูนยกลางเชื่อมโยงภาคกลางกับภาคตะวันตกของจีนและให
มณฑลยูนนานเปนเมืองหนาดานของจีนภาคตะวันตกทีจ่ ะมุง ลงใตเชื่อมกับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ภาคเหนือของ
ไทย-พมา-ลาวตอนบน-จีนตอนใต) รวมทัง้ สี่แยกอินโดจีน (จังหวัดพิษณุโลก) ซึง่ เปนจุดตัดระหวางเสนทาง
North-South corridor [กรุงเทพ-พิษณุโลก-เชียงราย-เชียงตุง พมา-จีน หรือเชียงราย-บอแกว (ลาว)-จีน ] กับ
East-West corridor [เมาะละแหมง-เมียวดี (พมา)-แมสอด-พิษณุโลก-มุกดาหาร-ลาว-ดานัง(เวียดนาม)]
4.2 ภาคเหนือนับเปนภาคที่มีความสําคัญ เปนศูนยกลางของหกเหลีย่ มเศรษฐกิจ (GMS) และ
เมื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทางตอนใตของจีน ซึ่งมีการเคลื่อนยายความเจริญจากตะวันออกไปตะวันตกของจีน
ทําใหภูมภิ าคนี้มีศักยภาพมากขึน้ สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงใชศักยภาพที่
กลาวมา พัฒนาภาคเหนือเชื่อมโยงกับนานาชาติ โดย
- สรางเครือขายคมนาคมกับประเทศเพือ่ นบาน เพือ่ อํานวยความสะดวกดานเศรษฐกิจ
การทองเที่ยว และการขนสง
- พัฒนาใหเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค
- ศึกษา จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย เพือ่ เชือ่ มโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกับพมา ลาว และจีนตอนใต / ตอนกลาง ทัง้ นี้ตอง
- จัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน (Economic Dam)
- พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน และทาเทียบเรือเชียงแสน
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- พัฒนาแหลงทองเทีย่ วในอนุภมู ิภาค เนนการพัฒนาแบบยัง่ ยืนและการทองเทีย่ วเชิง
คุณภาพ
- เรงปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ ปนอุปสรรคตอการคาและการลงทุน
4.3 โครงการ GMS ควรเรงดําเนินการในกรอบทีไ่ ทยและจีนซึง่ เปนประเทศหลักของโครงการ
ไดรบั ประโยชนรว มกันสูงสุด ปจจุบันจีนใหความสนใจกับโครงการนี้มาก โดยเฉพาะโครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดเชียงราย และถือวาไทยเปนประตูทางออกของจีนภาคตะวันตก

