นโยบายการพัฒนามณฑลยูนนาน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ของจีน หรือ the Five-Year Plan for
National Economic and Social Development เริ่มจัดทําขึ้นตั้งแตป 2493 มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศอยางเปนระบบ ควบคูไปกับการจัดทํานโยบายดานอื่นตามความเหมาะสม
สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจในแตละชวงจะระบุถึงการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานตาง ๆ ของประเทศ การจัดสรรการใชทรัพยากรของประเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะตอไปอยางชัด
เจนและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน หลังจากทีม่ กี ารกําหนดกรอบใหญ
แลว ในระดับมณฑลจะนําแนวทางของรัฐบาลกลางมากําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตามความเหมาะสมของแตละมณฑลตอไป
ในการประชุมใหญแหงสมัชชาประชาชนจีนครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2549 ทีผ่ า น
มา เพื่อจัดวางแนวนโยบายการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (ป 2549-2553)
นั้น นโยบายหลักทีถ่ กู หยิบยกขึน้ มาหารือกันอยางกวางขวาง คือ นโยบายการเปดเสรีการคากับตาง
ประเทศ ทัง้ นี้ เนื่องมาจากสภาวะการณปจจุบันตลาดภายในของจีนและตลาดตางประเทศมีความเชื่อม
โยงกันอยางใกลชิดและเพิ่มพูนมากขึ้นตามลําดับ ประเทศจีนเองแมเศรษฐกิจจะมีขนาดใหญ แตกไ็ ม
สามารถหลีกเลี่ยงกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใตยุคโลกาภิวัฒนไดเชนกัน ดังนั้น มุมมองการพัฒนา
ประเทศของจีนจึงมุงเนนการยกระดับการเปดเสรี เรงรัดการพัฒนาการคาระหวางประเทศ และ
สนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากการลงทุนจากตางประเทศที่หลั่งไหลเขามาในประเทศอยางไมขาด
สาย ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางของจีนยังมีนโยบายสนับสนุนใหนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพออกไปแสวง
หาโอกาสในการลงทุนในตางประเทศเชนเดียวกัน นโยบายการเปดเสรีจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในระยะตอไป
มณฑลยูนนานกับนโยบายการเปดเสรี
มณฑลยูนนานเปนมณฑลหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใตของจีนซึ่งมีพรมแดนใกลกับประเทศ
ไทยมากทีส่ ดุ ในทางภูมศิ าสตร ทําใหมณฑลยูนนานเปรียบเสมือนประตูการคาเขาสูประเทศจีน นอก
จากนี้ เศรษฐกิจของมณฑลในชวงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มตนในป 2493 จนถึงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 ที่สิ้นสุดในป 2548 มีอตั ราการเจริญเติบโตอยูใ นเกณฑสงู เฉลีย่ รอยละ 8
ตอป ทําใหมณฑลยูนนานกลายเปนมณฑลที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนใหความสนใจเปนอยางมาก
อยางไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของประเทศจีน มณฑลยูนนานยังถือเปนมณฑลทางภาคตะวันตกที่
ยังลาหลัง เนื่องมาจากขอจํากัดภายในของมณฑลหลายประการ ทัง้ ในเรือ่ งโครงสรางการผลิตของ
มณฑลที่สวนใหญยังผลิตสินคาสงออกเนนหนักสินคาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางซึ่งมีสัดสวนมากกวา
รอยละ 70 การติดตอคาขายระหวางประเทศตลอดจนการใชทุนจากตางประเทศมีสัดสวนนอยมาก
เมือ่ เปรียบเทียบกับทัง้ ประเทศ ตลอดจนความไมพรอมในดานการตางประเทศของบุคลากรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับกรอบการพัฒนาประเทศในภาพรวม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 11 ของมณฑลยูนนานจึงใหความสําคัญตอการเปดเสรีติดตอคาขายกับตางประเทศ
และถือเปนหนึ่งในนโยบายหลักของการพัฒนามณฑลตลอดระยะเวลา 5 ปขางหนา

แนวทางการพัฒนามณฑลยูนนานในระยะ 5 ปขา งหนา (ป 2549-2553)
ในระยะ 5 ปขางหนาทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานมุงเนนใหความ
สําคัญตอการเปดเสรีการคากับตางประเทศมากขึ้น โดยอาศัยความไดเปรียบในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และความไดเปรียบทางภูมิศาสตร เพื่อทําใหมณฑลยูนนานเปน
ศูนยกลางของอนุภูมิภาค ที่สามารถเชื่อมโยงการคาระหวางประเทศจีนกับประเทศอื่นๆ ทัง้ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเอเซียใต แนวนโยบายสําคัญที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน ประกอบดวย
1. นโยบาย 2 วงลอขับเคลื่อน
นโยบาย 2 วงลอประกอบดวย นโยบาย “เชิญเขามา” และ นโยบาย “กาว
ออกไป” ซึ่งถือเปนเครื่องมือที่จะชวยขับเคลื่อนการเปดเสรีการคากับตางประเทศ นโยบายดังกลาวมุง
เนนการใชประโยชนจากทรัพยากรและตลาดทั้งสองฝายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวนโยบายดัง
กลาวจะจัดแบงกลุมประเทศออกเปน 2 กลุม กลุมแรกคือกลุมที่มณฑลยูนนานตองการเชิญเขามาลง
ทุน สวนใหญเปนกลุมประเทศที่พัฒนาแลว มีทนุ ทีเ่ ขมแข็ง มีตลาดที่คอนขางจะอิ่มตัว และมีระดับ
เทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีในดานการบริหารจัดการสูง สิ่งเหลานี้จะกลายเปนกุญแจสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในมณฑล ประเทศในกลุมเปา
หมาย ไดแก ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุน รวมถึง ฮองกง มาเกา ไตหวัน สําหรับกลุมที่
สองคือ กลุม ประเทศทีจ่ นี ตองการเขาไปลงทุน ไดแก กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอ
เชียใต ซึ่งมีพรมแดนติดตอหรือใกลชิดกับมณฑลยูนนาน ตลาดในกลุมนี้นับวามีความสําคัญตอการ
ขยายตลาดสินคาของมณฑลยูนนาน และสามารถชวยลดแรงกดดันในการแขงขันกับสินคาจากมณฑล
อืน่ ๆ ในประเทศจีน ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจของมณฑลยูนนานมีโอกาสพัฒนาและเติบโตมากขึ้นตามลําดับ
2. นโยบาย 4 นอกเปนตัวนํา
นโยบาย “สีน่ อก” ประกอบดวย 1) การคากับตางประเทศ 2) การเปดรับ
การลงทุนจากตางประเทศ 3) การรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี และ 4) การรวมมือ
กับกลุมเศรษฐกิจทั้งภายในและตางประเทศ นโยบายทั้ง 4 ดานดังกลาวจะชวยใหเกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสรางการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในมณฑลยูนนาน และนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
มณฑลในอนาคต
3. นโยบาย 5 กุญแจสําคัญ
ในการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนามณฑลในระยะตอไปจะถูกกําหนดใหอยู
ภายใตกรอบ ”หากุญแจสําคัญสูความสําเร็จ” ซึ่งประกอบดวย
1) การสรางระบบการคมนาคมที่ครบวงจรโดยอาศัยแนวทางการเชื่อมโยง
จากประเทศจีนสูประเทศเพื่อนบานกําหนดเปนแนวทางในการวางระบบโครงขายการคมนาคมของ
มณฑลในการเชือ่ มตอกับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ เปน
เสนทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมระหวางมหาสมุทรแปซิฟกและมหาสมุทรอินเดีย การพัฒนาเสนทาง
ดังกลาวจะครอบคลุมทั้งเสนทางถนน ทางรถไฟ ทางเรือ ทางอากาศ รวมทั้ง การพัฒนาระบบการสื่อ
สารโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศในการสงผานขอมูลภายในประเทศ เพื่อที่สามารถสรางระบบโล
จิสติกสที่ครบวงจรในอนาคต

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตจากปจจุบันซึ่งมีขนาดเล็กใหมีขนาด
ใหญขน้ึ โดยใชนโยบายดึงดูดกลุมทุนขนาดใหญทั้งจากในประเทศและตางประเทศใหเขามาลงทุนจัด
ตัง้ โรงงานอุตสาหกรรม กลุมธุรกิจการนําเขาสงออก และกลุมธุรกิจดานโลจิสติกส เพื่อทําใหมณฑลยูน
นานกลายเปนสวนหนึ่งในหวงโซการผลิตของสินคาระหวางประเทศจีนกับกลุมประเทศอาเซียน และเอ
เชียใต
3) การสรางปจจัยพื้นฐานที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบดวยการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร การพัฒนารูปแบบของตลาดที่มีความทันสมัย
การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุน และเพิ่มความสามารถของแรงงานในระดับทองถิ่น รวม
ไปถึงความปฏิรูประบบราชการใหมีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งหากมณฑลยูนนานสามารถพัฒนาปจจัย
ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะสามารถชวยดึงดูดการลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ
4) การสงเสริมสนับสนุนการขยายตลาด โดยเฉพาะการรุกเขาไปยังตลาดที่
มีศกั ยภาพตามเมืองใหญๆ รวมทัง้ จัดตัง้ หนวยงานพาณิชยหรือองคกรผูแ ทนการคาทีท่ าํ หนาทีต่ ดิ ตอ
คาขาย เจรจาการคากับคูคาตางประเทศ โดยจัดตั้งศูนยดังกลาวตามเมืองซึ่งเปนที่ตั้งของดานการคา
ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อทําใหมณฑลยูนนานพัฒนาเปนตัวกลางทางการคากับ
ประเทศในอาเซียน และเอเชียใต
5) การพัฒนากลุมธุรกิจอุตสาหกรรมงานบริการ พัฒนาใหมณฑลยูนนาน
เปนเมืองที่เดนในงานดานบริการ ทั้งแรงงานในภาครัฐและเอกชน โดยการปลูกจิตสํานึกในงานดาน
บริการใหแกแรงงานในภาคบริการ รวมทั้งกับประชาชนทั่วไป สรางจิตสํานึกการบริการใหกลายเปน
สวนหนึ่งของบุคคลิกชาวยูนนาน รวมทัง้ การสรางความรวมมือกับองคกรธุรกิจตางประเทศทีม่ คี วาม
สามารถและประสบการณในงานบริการ เพื่อดึงเอาเทคโนโลยีในงานดานบริการเขามาใช
4. นโยบาย 1วง 5 โซน 3 สาย
“หนึ่งวง” หมายถึง วงรอบกรอบพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึง่ มีการ
วางแผนจัดทําเปนเขตเศรษฐกิจการคาเสรี มณฑลยูนนานตองใหความสําคัญเปนพิเศษ “หาโซน”
หมายถึง มณฑลยูนนานตองสรางความรวมมือที่แนนแฟนกับอีก 5 มณฑลในเขตตะวันตกอันประกอบ
ดวยมณฑลกุยโจว เขตปกครองกวางสี มณฑลเสฉวน มหานครฉงชิง่ และเขตปกครองตนเองทิเบต
เพือ่ ทําใหนครคุนหมิงกับเมืองเอกของมณฑลตามทีไ่ ดกลาวมา กลายเปนกลุมตลาดขนาดใหญที่มีศักย
ภาพดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ นอกจากนี้ ภายในกลุมตองพยายามประสานการพัฒนาระหวาง
กันกับภายนอกประเทศใหเปนหนึ่ง ผลักดันใหเกิดการพัฒนาในเศรษฐกิจของทั้งกลุมมณฑลฝงตะวัน
ตก สวน “สามสาย” หมายถึง การพัฒนาเสนทางโครงขายคมนาคมเพื่อเปนเสนทางนําไปสูความรวม
มือกันทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน ประกอบดวย 3 เสนทางสําคัญ คือ 1) เสนทางสูตะวันตก
(ทางออกมหาสมุทรอินเดีย) คือ เสนทางคุนหมิง-มัณฑาเลย-ยางกุง 2) เสนทางสูสิงคโปร คือ เสนทาง
คุนหมิง-กรุงเทพ-สิงคโปร และ 3) เสนทางสูโ ฮจิมนิ ห คือ เสนทางคุนหมิง-เหลาเจีย (เวียดนาม) -ฮานอยโฮจิมินห ทัง้ สามเสนทางคือเสนทางออกสูท ะเลทีส่ าํ คัญของมณฑลยูนนาน อีกทั้งยังเปนเสนทางสาย
เศรษฐกิจที่ทําใหเกิดการคาขายและความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกันในระดับภูมิภาค

ดังนั้น เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคัญตอการเปดเสรีการคากับตางประเทศ
มณฑลยูนนานจึงตองดําเนินการเตรียมความพรอมในหลาย ๆ ดานดังนี้
1. เรงรัดปฏิรูปการเปดการคากับตางประเทศ ผลักดันเพื่อทําใหมูลคาการคาระหวาง
ประเทศมีขนาดใหญขึ้น ควบคูไปกับการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหการพัฒนา
เปนไปอยางยัง่ ยืน กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ใหความสําคัญตอรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เนน
เรื่องประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร และไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม
2. พยายามสรางจุดขาย เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศใหเขามาลงทุน
ในมณฑลยูนนาน เชน เชิญชวนใหบริษัทขนาดใหญที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีเขามาลงทุน จัดตั้ง
ศูนยการผลิตหรือศูนยกลางการปฏิบัติงาน ศูนยกลางการซื้อขาย ศูนยกลางการขนสงและการตลาด
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในดานตางๆ เพื่อรองรับการลงทุนจากตางประเทศ
3. สงเสริมใหภาคธุรกิจในมณฑลยูนนานออกไปลงทุนยังตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศเพื่อนบานภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต โดยวิเคราะหถึงศักยภาพความพรอมของธุรกิจและ
ความตองการของประเทศเพือ่ นบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน และงาน
วิศวกรรมซึ่งในประเทศเพื่อนบานยังมีความตองการการลงทุนในดานเทคโนโลยีดังกลาว
4. เชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางเขตเศรษฐกิจตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ เรงรัดผลักดันการสรางความเขมแข็งในเขตเศรษฐกิจตางๆ ประกอบดวย
- ความรวมมือระหวางกันในเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน
- ความรวมมือระหวางกันในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ครอบคลุมดานพลังงาน เหมือง
แร เกษตรกรรม การทองเทีย่ ว การสาธารณสุข หัตถอุตสาหกรรม ทรัพยากรมนุษย และสังคม
- ความรวมมือกับกลุมประเทศในเอเชียใต ประกอบดวยสหภาพพมาและอินเดีย (จีนพมา-อินเดีย) โดยใชความรวมมือดังกลาวเปนแกนนําในการรวมกลุมและขยายการคาไปยังประเทศ
อืน่ ๆ ในภูมิภาคเอเซียใต
- ความรวมมือกับกลุมเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ
1
ของกลุมมณฑลสามเหลี่ยมปากแมน้ําจู ประกอบ ดวย 9 มณฑลสําคัญทางตอนกลางและตอนใตของ
2
จีน กับอีก 2 เขตปกครองพิเศษ คือ ฮองกงและมาเกา เพือ่ พัฒนาทัง้ ในดานการทองเทีย่ ว การใช
เทคโนโลยีขั้นสูง เทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตยา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนรวมมือในดานอื่น
5. รวมมือกับกลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใตในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ผลิต เพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน เชน การพัฒนาใหมณฑลยูนนานเปน
ฐานดานพลังงานของประเทศ ตามแนวทาง “ตะวันตกผลิตตะวันออกใช” การเปนฐานวัตถุดิบในอุต
สาหกรรมเหมืองแร แรโลหะ อุตสาหกรรมเคมีพน้ื ฐาน อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมการแปรรูป
วัตถุดิบสําหรับการผลิตกระดาษ การกําหนดใหมณฑลยูนนานเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญสําหรับการสง

1

แมนาํ้ จู หรือ แมน้ําไขมุก เปนแมน้ําสายสําคัญทางตอนใตของประเทศจีน ไหลออกทางทะเลที่มณฑลกวางตุง แมนาํ้ จูมคี วาม
ยาวเปนอันดับสามของจีนรองจากแมน้ําแยงซีเกียงและแมน้ําเหลือง
2
9 มณฑล แบงเปน 3 มณฑลทางชายฝง คือ มณฑลกวางตุง มณฑลไหหนาน มณฑลฝูเจี้ยน 2 มณฑลทางตอนกลาง คือ
มณฑลหูหนาน มณฑลเจียงซี และ 4 มณฑลตอนใน คือ มณฑลเสฉวน มณฑลยูนนาน เขตปกครองกวางสีและมณฑลกุยโจว

ออกสินคาสําคัญจากประเทศจีนสูภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต โดยเนนสินคาดานพลังงาน แรโลหะ
เคมีภณ
ั ฑ เครือ่ งจักรกลเพือ่ การผลิต และสินคาที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
6. รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาประชาชนซึ่งเปนชนกลุมนอยที่อยูในพื้นที่ภู
เขาตามแนวชายแดนระหวางประเทศใหกลายเปนกําลังสําคัญในการรวมกันพัฒนาการคาระหวาง
ประเทศใหเจริญรุดหนา โดยเฉพาะการฝกอบรมความรูทางดานภาษา การคา การจัดการ กฎหมาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบัน ทางการมณฑลยูนนานไดมอบหมายให Yunnan Normal
University จัดตั้งศูนยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และ Yunnan
Nationalities University จัดตั้งวิทยาลัยเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต เปนการนํารองในการพัฒนาองคความรู เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญทั้งทางดาน
ภาษา วัฒนธรรม ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต
7. ใชโอกาสจากการเกิดเขตการคาเสรีใหเปนประโยชนในการเปดตลาดในสินคาที่มีศักย
ภาพในการแขงขันเพียงพอ ไปยังประเทศสมาชิกเขตการคาเสรี โดยกําหนดแนวทางการพัฒนากลุม
ธุรกิจหรือกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพดังกลาว เพื่อใชเปนอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาทั้งในดาน
เทคโนโลยี บุคลากร และการจัดการ
8. จัดตั้งกลไกระบบการเตือนและปองกันความเสี่ยงที่สมบูรณ เพื่อทําการวิเคราะหอุปสรรค
หรือปจจัยเสี่ยงตอระบบเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน และจัดทําระบบการปองกันความเสี่ยงเหลานั้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบจากการเขาเปนสมาชิกองคกรการคาโลก และการเปดเขตการคาเสรีกับ
ตางประเทศ
9. แสวงหาแนวทางในการสรางหลักประกันความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
โดยสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในการพัฒนาธุรกิจที่กอใหเกิดผลประโยชนกับทั้งสองฝายเปนหลัก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุดิบพื้นฐานทั้งในดานพลังงานและวัตถุพื้นฐานทางอุต
สาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมณฑลยูนนานมีศักยภาพที่จะเขาไปลงทุนในการแสวงหาประโยชนจากวัตถุดิบ
เหลานั้นในประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ ยังตองสงเสริมใหเกิดระบบการการบริหารจัดการ การแลก
เปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ เพื่อทําใหโครงสรางระบบเศรษฐกิจแบบเสรีอยูภายใตกรอบหรือกลไก
ที่สามารถควบคุมได

