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-1คานา
ในปี 2553 แม้ว่าเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานจะประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงครึ่งแรกของปี
แต่ด้วยความช่วยเหลือจากภาครัฐผลผลิตทางการเกษตรของมณฑลยูนนานจึงสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการยังขยายตัวดี ทางด้านการบริโภคของประชาชนก็เพิ่มขึ้นตาม
การนโยบายส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศของจีน การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนสามารถ
ทดแทนการส่งออกที่อ่อนตัวลงจากการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ตามมาตรการ
กระตุ้นอุปสงค์ในประเทศก็สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฟองสบู่ใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ จนรัฐบาลกลางต้องออกมาตรการต่างๆเพื่อชะลอเงินเฟ้อ ลดการเก็งกําไรและ
ปัญหาฟองสบู่ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะก่อปัญหากับสถาบันการเงินได้ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อผ่อน
คลายลงในช่วงปลายปี
สําหรับแนวโน้มเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานในปี 2554 น่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน
โดยเฉพาะภาคเกษตรจะขยายตัวมาก จากภาวะฝนตกที่กระจายตัวดี เกษตรกรมีน้ําในการเพาะปลูก
พืชอย่างพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะยังคงขยายตัวตามอุปสงค์ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ภาคบริการยังคพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก สําหรับเหตุแผ่นดินไหวบริเวณ
ชายแดนมณฑลยูนนานกับพม่า อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานบ้าง สําหรับการ
อุปโภคบริโภคอาจชะลอตัวจากนโยบายการเงินที่เข้มงวด การค้าต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวสูง
เป็นผลจากข้อตกลง ACFTA และมณฑลยูนนานได้รับอนุมัติให้เป็นมณฑลนําร่อง (1 ใน 20 มณฑล) ที่
สามารถทําการค้าระหว่างประเทศด้วยสกุลหยวนได้ ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกให้การค้าขยายตัว
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ซึง่ จะเริ่มใช้ในปี 2554-2558 โดย
กําหนดให้มณฑลยูนนานเป็นศูนย์กลางการค้าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนและเป็นจุด
เชื่อมโยงหลักกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะส่งผลให้การค้าในภูมิภาคขยายตัวมากขึ้น
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจมณฑลยูนนานยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งทางการจะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาฟองสบู่และเพื่อแก้ไขปัญหา
เงินเฟ้อ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะการลงทุนใหม่ และ
การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค
นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว รายงานฉบับนี้ ยังมีบทความพิเศษเรื่อง “ภาคอสังหาริมทรัพย์จีน
เกิดปัญหาฟองสบู่จริงหรือ ?” เพื่อให้ทราบทิศทางปัญหาฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน แนว
ทางแก้ไขปัญหาในรูปแบบของจีน ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศอาจใช้เป็นกรณีศึกษาหรือเป็น
แนวทางในการดําเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจการเงิน
ทีมธุรกิจการเงิน
ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน สํานักงานภาคเหนือ
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-3รายงานเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน ปี 2553
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของมณฑลยูนนานในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 12.3 เป็นมูลค่า 722.0 พันล้านหยวน สูงกว่าอัตราการขยายตัว GDP ของประเทศจีน ซึง่
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.3 (มูลค่า 39,798 พันล้านหยวน) เป็นผลจากขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการเป็นสําคัญ โดยผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เป็น 322.4 พันล้าน
หยวน และภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง คลังสินค้า ไปรษณีย์ ที่พัก อาหาร ค้าปลีก ค้าส่ง
และการให้บริการทางการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เป็น 289.0 พันล้านหยวน ขณะทีภ่ าคเกษตรกรรม
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.0 เป็น 110.6 พันล้านหยวน
(%YoY)
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สัดส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานในปี 2553 แยกเป็น ภาคอุตสาหกรรมร้อย
ละ 44.7 ภาคบริการร้อยละ 40.0 และภาคเกษตรร้อยละ15.3 รายได้ต่อคนต่อปีของประชากรมณฑล
ยูนนานในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.6 เป็น 15,749 หยวน (ประมาณ 72,500 บาท) ใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเอกชนของมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.5 เป็น 293.1
พันล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.6 ของ GDP รวมมณฑลยูนนาน
1. ภาคเกษตรกรรม
ปี 2553 ผลผลิตภาคเกษตรของมณฑลยูนนานประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงมาก แต่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลยูนนาน ทําให้ยังคงมีอัตราขยายตัวเล็กน้อย โดยผลผลิตภาค
การเกษตรโดยรวมของมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.0 เป็น 110.6 พันล้าน
หยวน
ผลผลิตพืชสําคัญ ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เป็น 17.4 ล้านตัน ผลผลิตผลไม้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.1 เป็น 3.6 ล้านตัน ผลผลิตยาสูบเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เป็น 1.0 ล้านตัน ผลผลิตพืชน้าํ มันจํานวน

-40.4 ล้าน ตัน ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.5 เป็น 0.3 ล้านตัน ผลผลิตใบชาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.8 เป็น 0.2 ล้านตัน และผลผลิตไม้
ตัดดอกเพิ่มขึน้ ร้อยะ 8.0 เป็น 6,050 ล้านช่อ
ขณะทีผ่ ลผลิตพืชผักซึง่ ได้รับผลกระทบจาก
ความแล้ง ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ
0.4 เป็น 12.4 ล้านตัน
ผลผลิตปศุสัตว์และประมง ในปี
2553 ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เป็น
5 ล้านตัน แยกเป็น ผลผลิตเนื้อสุกร เพิ่มขึ้น
ตลาดค้าใบชาเมืองผูเอ่อ มณฑลยูนนาน
ร้อยละ 8.9 เป็น 4.1 ล้านตัน ผลผลิตเนื้อโคเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เป็น 0.4 ล้านตัน ผลผลิตเนื้อแกะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็น 0.1ล้านตัน ผลผลิตสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เป็น 0.4ล้านตัน ผลผลิตน้ํานมดิบ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เป็น 0.6ล้านตัน และผลผลิตสัตว์น้ําเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เป็น 0.5ล้านตัน
ผลผลิตป่าไม้ ในปี 2553 มีการเพาะปลูกป่าไม้เพิ่มขึ้น พื้นที่ 56,824 MU (23,676 ไร่) มีพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรม 1.1 ล้าน MU (458,333 ไร่) พื้นที่ปลูกป่าเอกชน 3.4 ล้าน MU (1.4 ล้านไร่) จํานวน
79.3 ล้านต้น
สําหรับอัตราการขยายตัวของผลผลิตทางการเกษตรในมณฑลยูนนาน ตามเขตการปกครอง
ต่างๆ ทั้ง 16 เขต1 มีดังนี้ เต๋อหงผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 สิบสองปันนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ผูเอ่อ
(ซือเหมา) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 หลินซางเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ลี่เจียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ฉวี่จิ้งเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.5 เป๋าซานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 นู่เจียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ต้าหลี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 หงเหอเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.8 ตี๋ชิ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 คุนหมิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เหวินซานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จาวทงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.4 ยวี่ซีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และฉู่สงเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2
2. ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมของมณฑลยูนนานขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ มีส่วนช่วยผลักดันการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจมณฑลยูนนานมาก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของมณฑลยูนนานในปี 2553
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.7 เป็น 260.6 พันล้านหยวน โดยผลผลิตอุตสาหกรรมหลักของมณฑลยูน
นาน ทีข่ ยายตัวมากเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน ประกอบด้วย ผลผลิตอุตสาหกรรมยาสูบเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.0 เป็น 79.7 พันล้านหยวน ผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ
19.9 เป็น 25.6 พันล้านหยวน อุตสาหกรรมโลหะ (ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมหลอมและรีดเหล็ก) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.0 เป็น 22.4 พันล้านหยวน อุตสาหกรรมเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 เป็น 12.6 พันล้านหยวน
อุตสาหกรรมหลอมและรีดเหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 เป็น 8.0 พันล้านหยวน และอุตสาหกรรมยา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 เป็น 11.4 พันล้านหยวน
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รัฐบาลมณฑลยูนนาน

-5เมื่อจําแนกประเภทตามอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ในปี 2553 ผลผลิต
อุตสาหกรรมหนักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.0 เป็น 120.9 พันล้านหยวน ขณะที่ผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมเบาเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.0 เป็น 103.7 พันล้านหยวน
ผลผลิตอุตสาหกรรมเบาที่สําคัญของมณฑลยูน
นาน ได้แก่ผลผลิตอุตสาหกรรมยาสูบจากวิสาหกิจต่างๆ
ในมณฑลยูนนาน โดยในปี 2553 มูลค่าผลผลิตบุหรี่
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.0 เป็น 79.7 พันล้าน
หยวน ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.4 เป็น 7.15
ล้านลัง2 (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 231,800 ลัง) แยกเป็นการ
เพิ่มขึ้นจากผลผลิตบุหรี่ระดับสูง กลาง และล่าง ร้อยละ
28.0 ร้อยละ 91.7 และร้อยละ 10.8 ตามลําดับ โดย
ผลผลิตบุหรี่ที่สําคัญคือยี่ห้อ “ยวี่ซี” (玉溪) “หยุน
เยน” (云烟) “หงถาซาน” (红塔山) และ “หง
เหอ” (红河) โดยบุหรี่ทั้ง 4 ยี่ห้อ คิดเป็นเป็นร้อยละ
78.4 ของการผลิตบุหรี่ทั้งหมดในมณฑลยูนนาน
ผลผลิตบุหรี่ของมณฑลยูนนาน
หากจําแนกผลผลิตอุตสาหกรรมตามเจ้าของ
กิจการ พบว่าการผลิตโดยวิสาหกิจเอกชนทั่วไป (บริษัทและห้างหุ้นส่วนจํากัด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.0
เป็น 151.9 พันล้านหยวน การผลิตของรัฐวิสาหกิจ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.0 เป็น 50.2 พันล้าน
หยวน การผลิตจากวิสาหกิจของชาวต่างชาติ (ฮ่องกง มาเก๊า และ ไต้หวัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 เป็น
12.0 พันล้านหยวน และการผลิตจากบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.0 เป็น 1.9 พันล้านหยวน การ
ผลิตจากบริษทั มหาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.0 เป็น 0.22 พันล้านหยวน และการผลิตจากอุตสาหกรรม
อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เป็น 8.4 พันล้านหยวน (หากคิดเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมของวิสาหกิจ
เอกชนขนาดใหญ่และขนาดกลางเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.0 เป็น 158.5 พันล้านหยวน และเป็น
ผลผลิตอุตสาหกรรมของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 เป็น 44.6 พันล้าน
หยวน)

3. ภาคบริการ
ภาคบริการในปี 2553 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศของจีน โดย
จํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศทีเ่ ดินทางมาท่องเที่ยวในมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 15.1 เป็น 140 ล้านคน รายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน
ร้อยละ 25.5 เป็น 91.7 พันล้านหยวน และนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในมณฑล
ยูนนานมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.7 เป็น 6.6 ล้านคน รายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เป็น 9.0 พันล้านหยวน (1.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ.)

2

บุหรีจ่ ีน 1 ลัง เท่ากับ 50 แถว (carton) แถวละ 10 ซอง ซองละ 20 มวน

-6เป็นผลให้รายได้รวมจากการท่องเที่ยวมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 24.2 เป็น
100.7 พันล้านหยวน
ภาคบริการอื่นๆ เช่น การให้เช่าที่อยู่อาศัยบริการร้านอาหารและภัตตาคารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 19.0 เป็น 36.3 พันล้านหยวน
4. การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค
มูลค่าการค้าปลีกและค้าส่ง ในมณฑลยูนนานปี 2553 ขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดย
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.9 เป็น 250 พันล้านหยวน โดยมูลค่าการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตเมือง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 เป็น 199.3 พันล้านหยวน และมูลค่าการค้าในเขตชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 เป็น
50.8 พันล้านหยวน
สําหรับการค้าปลีกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 24 เป็น 202.4 พันล้านหยวน เป็นสินค้าอุปโภค
บริโภคถึงร้อยละ 80.9 เนื่องจากมาตรฐานการบริโภคของประชาชนสูงขึ้น นอกจากนี้ พบว่ายอดจําหน่าย
นิตยสารและสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41.7 รองลงมาคือการใช้จ่ายด้านกีฬาและความบันเทิงเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 39.8 การใช้จ่ายด้านสินค้าเครื่องประดับเงินและทองเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.2 ยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 31.6 สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 และสินค้าเครื่องสําอางเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4
5. การลงทุน
ปี 2553 มณฑลยูนนานมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22.1 เป็น
552.9 พันล้านหยวน
การลงทุนในภาคการผลิตต่างๆ (Supply side) ประกอบด้วย การลงทุนภาคเกษตรเพิ่มขึน้
จากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.6 เป็น 22.6 พันล้านหยวน การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16.3 เป็น 177.3 พันล้านหยวน และการลงทุนในภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 เป็น 353.0
พันล้านหยวน โดยสัดส่วนการลงทุนเป็นภาคบริการร้อยละ 63.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 32.1 และ
ภาคเกษตรร้อยละ 4.1
สําหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีดังนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 16.0 เป็น 176.5 พันล้านหยวน (ไม่รวมอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.3 เป็น
105.1 พันล้านหยวน) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรด้านการขนส่ง และไปรษณีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.6
เป็น 97.8 พันล้านหยวน และการลงทุนที่สําคัญคือการลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.7 เป็นการลงทุนการขนส่งทางถนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 เป็น 70.2 พันล้านหยวน การลงทุน
ด้านการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เป็น 8.1 พันล้านหยวน และการลงทุนด้านการศึกษา
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 44.2 เป็น 18.1 พันล้านหยวน
การลงทุนด้านการก่อสร้างในมณฑลยูนนานในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.8 เป็น
654.4 พันล้านหยวน ในจํานวนนี้เป็นเงินทุนของผู้ลงทุนเอง 298.5 พันล้านหยวน เป็นเงินกู้จากแหล่ง
เงินกูใ้ นประเทศจีน 136.5 พันล้านหยวน และเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ 219.4 พันล้านหยวน

-7โดยการลงทุนจากภาคเอกชนจีนในมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 เป็น 279.6 พันล้าน
หยวน การลงทุนจากรัฐวิสาหกิจของมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 47.4 เป็น 262.3 พันล้าน
หยวน อย่างไรก็ตามการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติลดลงร้อยละ 10.6 เหลือ 11.0 พันล้านหยวน

สําหรับการลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมณฑลยูนนานในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 22.1 เป็น 90.0 พันล้านหยวน มีสัดส่วนร้อยละ 1.9 ของการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
ทั้งหมดของจีน การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ในมณฑลยูนนานส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโครงการที่อยู่
อาศัยเชิงพาณิชย์ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.4 เป็น 65.5 พันล้านหยวน สําหรับการลงทุนด้านที่
พักอาศัยขนาดไม่เกิน 90 ตารางเมตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 เป็น 12.7 พันล้านหยวน และการลงทุนด้าน
อาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 เป็น 8,785.0 ล้านตารางเมตร โดยในปี 2553 มีการซื้อขายอาคาร
พาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 เป็น 2,959 ล้านตารางเมตร มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เป็น
93.5 พันล้านหยวน
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สําหรับดัชนีราคาที่ดินในเมืองคุนหมิงปรับตัวสูงขึ้นจาก 99.2 ในไตรมาสก่อนเพียงเล็กน้อย
เป็น 99.8 แต่ก็ต่ํากว่าช่วงเดียวกันปีก่อนที่ดัชนี 100.4 จากผลของการออกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ
เช่น มาตรการเพิ่มอัตราสํารองของสถาบันการเงิน การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และมาตรการที่
เข้มงวดในภาคอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ฯลฯ ทําให้ดัชนีค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็น
ประวัติการณ์ที่ 105.4 เช่น เนื่องจากประชาชนที่ไม่สามารถขอสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ได้ จึงหันมาเช่า
อสังหาริมทรัพย์ทดแทน
6. การค้าต่างประเทศ
มูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑลยูนนานในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ
66.7 เป็น 13,368 ล้านดอลลาร์ สรอ. การค้าต่างประเทศของมณฑลยูนนานแยกเป็นการค้าระหว่าง
ประเทศแบบสากลเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.2 เป็น 11,174 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 37.7 เป็น 1,736 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยภาคเอกชนทําการค้ากับต่างประเทศรวม 7,324 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ขณะที่รัฐวิสาหกิจในมณฑลยูนนาน ทําการค้ากับต่างประเทศรวม 5,399 ล้านดอลลาร์
สรอ. และผู้ประกอบการต่างชาติ ทําการค้าต่างประเทศรวม 645 ล้านดอลลาร์ สรอ.
การส่งออก
การส่งออกสินค้าของมณฑลยูนนานในปี 2553 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.5 เป็น 7,606 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากอุปสงค์จากต่างประเทศทีเ่ พิ่มขึ้นสูงมาก จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวสูงขึ้น โดยสินค้าส่งออกสําคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร ส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 36.6 เป็น 1,352 ล้านดอลลาร์ สรอ. สินค้าเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ส่งออกเพิ่มขึ้น
1.3 เท่าตัว เป็น 702 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่งออกพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 38.7 เป็น 287 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.

-9สําหรับการส่งออกไปอาเซียน ในปี 2553 ยูนนานส่งสินค้าไปอาเซียนมูลค่า 2,899 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นร้อยละ 38.1 ของการส่งออกรวม สัดส่วนการส่งออกสินค้าไปพม่าและเวียดนาม
สูงถึงร้อยละ 65.5 ของการส่งออกไปอาเซียน โดยมูลค่าส่งออกไปพม่า 1,110 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
มูลค่าส่งออกไปเวียดนาม 789 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนั้นยูนนานยังส่งสินค้าออกไปประเทศ
บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสินค้าทีส่ ่งออกมาประเทศไทยสูงสุด ได้แก่
ผักและผลไม้ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า และเครื่องจักรกล

การนาเข้า
ปี 2553 มณฑลยูนนานนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 64.4 เป็น
5,762 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นการนําเข้าจากการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.9 เป็น 4,720
ล้านดอลลาร์ สรอ. สัดส่วนร้อยละ 82 ของการนําเข้ารวม ส่วนที่เหลือเป็นการนําเข้าสินค้าผ่าน
ชายแดน
สินค้านําเข้าทีส่ ําคัญ คือ แร่โลหะเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.3 เป็น 2,510 ล้านดอลลาร์ สรอ. คิดเป็น
ร้อยละ 43.6 ของมูลค่านําเข้ารวม โดยสินแร่โลหะสําคัญ ได้แก่แร่ทองแดงมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นกว่า
เท่าตัวเป็น 1,580 ล้านหยวน นําเข้าแร่เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.1 เป็น 420 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
นําเข้าแร่ตะกั่วเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว เป็น 150 ดอลลาร์ สรอ. ส่วนการนําเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นกว่า
เท่าตัว เป็น 870 ดอลลาร์ สรอ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.1 ของมูลค่านําเข้ารวม (การนําเข้าสินค้า
เกษตรสําคัญ คือ น้ํามันปาล์มนําเข้าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เป็น 390 ล้านดอลลาร์ สรอ. นําเข้าถั่วเหลือง
เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว เป็น 160 ดอลลาร์ สรอ. นําเข้าถั่วเขียวผิวมันเพิ่มขึ้น 40 เท่าตัว เป็น 45.8
ล้านดอลลาร์ สรอ.) การนําเข้าสินค้าประเภทพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เป็น 840 ล้านหยวน สรอ.

- 10 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.6 ของมูลค่านําเข้ารวม โดยนําเข้าซัลเฟอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.5 เป็น 220
ล้านดอลลาร์ สรอ. และนําเข้าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เป็น 180 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ปี 2553 มณฑลยูนนานนําเข้าสินค้าจาก 17 ประเทศ โดยนําเข้าสินค้าจากเปรูสูงสุด เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 214.7 เท่าตัว เป็น 680 ล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตามมณฑลยูนนานมีการนําเข้า
สินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยนําเข้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 295.1 เป็น 145.1 ล้านดอลลาร์ สรอ.
รองลงมาคือการนําเข้าจาก บราซิล มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเม็กซิโก นําเข้าเพิ่มขี้นร้อยละ 235.3 ร้อยละ
228.8 ร้อยละ 224.5 และร้อยละ 147.1 ตามลําดับ
สําหรับการนําเข้าจากอาเซียน มณฑลยูนนานมีการนําเข้าสินค้าจาก 5 ประเทศ ได้แก่
สหภาพพม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม, และไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการนําเข้าสินค้าจาก
5 ประเทศดังกล่าวมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 93 ของนําเข้าสินค้ารวมจากอาเซียน โดยสินค้าหลักที่
นําเข้าจากอาเซียนคือ สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรกรรม สินค้าวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เกษตร แร่
โลหะ ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ และกระแสไฟฟ้า สําหรับสินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยสูงสุด
ได้แก่ น้ํามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รองลงมานําเข้ายานพาหนะเช่นรถยนต์รถแวนและปิกอัพ
(รถยนต์ส่วนหนึ่งถูกส่งผ่านไปประเทศอื่นๆ) น้ํามันพืช ผลิตภัณฑ์พืช เช่นยางพารา และกล้วยไม้สด
7. ภาคการเงินและการธนาคาร
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงินในมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยยอดเงินฝาก ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปี
ก่อนร้อยละ 20.6 เป็น 1,341.2 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 229.2 พันล้านหยวน) เงินฝากส่วนใหญ่เป็น
เงินฝากออมทรัพย์ของประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 22.5 เป็น 572.0 พันล้าน
หยวน (เพิ่มขึ้น 105.1 พันล้านหยวน) เงินฝากของวิสาหกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ
13.2 เป็น 446.2 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 61.8 พันล้านหยวน)
ส่วนเงินให้สินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ ในรูปสกุลเงินหยวน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 20.4 เป็น 1,056.9 พันล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 178.9 พันล้าน
หยวน) แยกเป็นสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 เป็น 772.4 พันล้านหยวน
(เพิ่มขึ้น 169.6 พันล้านหยวน) และสินเชื่อระยะสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เป็น 267.1 พันล้านหยวน
(เพิ่มขึ้น 19.0 พันล้านหยวน)

- 11 8. ดัชนีราคา
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) มณฑลยูนนาน ปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 3.7 เป็น 103.7 จากปัจจัยราคาสินค้าเกษตรในหมวดอาหารของมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้น
สูงมาก ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง. สินค้าอุปโภคบริโภคนําเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น
ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการปรับค่าแรง และการปรับตัวสูงขึ้นของสินค้าประเภทวัตถุดิบ โดยอัตราเงินเฟ้อ
ของมณฑลยูนนานปี 2553 อยู่ในลําดับต้นๆ ของจีน รองจากมณฑล ชิงไห่ ไหหลํา กานซู่ ส่านซี เฮย
หลงเจียง เจ้อเจียง และเจียงซู เท่านั้น
สําหรับดัชนีราคาผู้บริโภคของเมืองคุนหมิง 2553 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.2
โดยดัชนีราคาในหมวดอาหารเพิ่มขึ้นสูงมากถึงร้อยละ 9.1 รองลงมาคือหมวดค่ารักษาพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1

ที่มา : National Bureau of Statistics

- 12 แนวโน้มเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน ปี 2554
การพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานในปี 2554 ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2553
โดยภาคเกษตรจะขยายตัวดีกว่าปีก่อนมาก เนื่องได้รับผลดีจากปรากฎการณ์ลานินญ่า ทําให้ฝนตก
ทั่วถึง เกษตรกรมีน้ําในการเพาะปลูกพืชอย่างพอเพียง ต่างจากปีก่อนที่ประสบภาวะภัยแล้งรุนแรง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะยังคงขยายตัวตามอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยาสูบ และอุตสาหกรรมโลหะ ขณะที่ภาคบริการยังคงพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศเป็น
หลัก โดยจํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศอาจเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่การค้าต่างประเทศมีแนวโน้ม
ขยายตัวสูงมากจากผลของข้อตกลง ACFTA การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน
และระบบคมนาคมขนส่งสินค้า ทั้งทางน้ํา ทางบกและอากาศ ทีค่ ล่องตัวกว่าเดิม อีกทั้งปริมาณ
ผลผลิตเกษตรที่เพิ่มขึ้นสูงจะทําให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวดี อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจมณฑลยูน
นาน อาจเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ๆ ในด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาระดับราคามีการปรับตัวสูงขึ้น
มาก ทําให้รัฐบาลจีนต้องดําเนินนโยบายทางการเงิน การคลัง และมาตรการด้านด้านอสังหาริมทรัพย์ที่
เข้มงวดมากขึ้น เพื่อลดภาวะฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ จึงอาจส่งผล
กระทบต่อกําลังซื้อภายในประเทศบางส่วน โดยรายละเอียดมีดังนี้
1. ภาคเกษตร
จากการสํารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-25
มีนาคม 2554 พบว่าพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ของมณฑลยูนนานมีน้ําใช้อย่างพอเพียง จากภาวะฝน
กระจายตัวดี นอกจากนี้สภาพอากาศในช่วงหน้าร้อนยังไม่ร้อนเท่ากับปีก่อน จะส่งผลให้พื้นที่
การเกษตรส่วนใหญ่สามารถทําการเกษตรในฤดูร้อนได้ดี ปัจจุบันมณฑลยูนนานเพาะปลูกพืชหลัก คือ
ยาสูบ อ้อย พืชน้ํามัน ยางพารา ข้าว ผักและผลไม้ และอื่นๆ ในเบื้องต้นคาดว่าผลผลิตทางการเกษตร
ของมณฑลยูนนานในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 อย่างไรก็ตามผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรของไทย โดยเฉพาะพืชผัก กระเทียม หอม เป็นต้น
2. ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตจะยังคงขยายตัวตามความอุปสงค์ภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาสูบที่ได้รับผลดีจากผลผลิตยาสูบที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และ
อุตสาหกรรมโลหะต่างๆ จะได้รับผลดีจากการขยายตัวอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งจากปริมาณความ
ต้องการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นสูงมาก และในอุตสหกรรมหนักอื่นๆ ซึ่งจะทําให้การผลิตของอุตสาหกรรม
โลหะในมณฑลยูนนานขยายตัวสูง นอกจากนั้นปริมาณฝนที่ตกมากกว่าปีก่อนจะทําให้มณฑลยูนนาน
สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในภาคอุตสาหกรรมของมณฑลได้มากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่
จําเป็นต้องหยุดเดินเครื่องจักรในบางวันเช่นปี 2553 นอกจากนี้มณฑลยูนนานยังสามารถส่งไฟฟ้าไป
ขายที่ภาคตะวันออกของประเทศได้สูงกว่าปีก่อน

- 13 3. ภาคบริการ
ผลจากการส่งเสริมการบริโภคในประเทศในปีก่อนจะยังคงส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของ
มณฑลยูนนานในปี 2554 การเดินทางที่สะดวกขึ้นจากการเร่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนจะช่วยสนับสนุนให้การท่องเที่ยวของมณฑล
ยูนนานยังคงขยายตัวต่อไป อย่างไรก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงด้านภัยจากแผ่นดินไหวบริเวณชายแดนมณฑล
ยูนนานกับพม่าบ่อยครั้งในช่วงเดือนมีนาคม 2554 อาจทําให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า
4. การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค
การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายในเขตชนบทจะ
ขยายตัวสูงกว่าในเขตเมือง จากผลผลิตทางการเกษตรที่จะขยายตัวมากกว่าปีก่อน (ซึ่งจะแตกต่างจาก
ปี 2553 ที่การบริโภคในเขตเมืองมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการบริโภคในเขตชนบท)
5. ภาคการลงทุน
การลงทุนภาครัฐจะยังคงขยายตัวสอด
รับตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ที่เร่งพัฒนาการเชื่อมโยง
การขนส่งทั้งทางบก ทางน้ํา ระบบราง และการ
ขนส่งทางอากาศ ทั้งในประเทศและเชื่อมโยง
กับต่างประเทศ นอกจากนั้นโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่เช่นการก่อสร้างสนามบินคุน หมิ
งแห่งใหม่และการก่อสร้างระบบรถไฟใต้ดินจะ
ช่วยให้การลงทุนในมณฑลยูนนานยังขยายตัว
สูง
6. การค้าต่างประเทศ

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเมืองคุนหมิง

ในปี 2554 มูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑลยูนนานจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2553 ซึ่ง
เป็นผลจากการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ Asean-China FTA การส่งเสริมการค้าต่างประเทศด้วย
สกุลเงินหยวน ซึ่งมณฑลยูนนานเป็น 1 ใน 20 พื้นที่ ที่รัฐบาลจีนอนุมัติให้เป็นพื้นที่นําร่องทําการค้า
ด้วยสกุลเงินหยวน จากการเชื่อมโยงทางการขนส่งระหว่างประเทศผ่านเส้นทาง R3 ที่จะแล้วเสร็จ
ในช่วงกลางปี 2554 และผลผลิตทางการเกษตรที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2554 จะทําให้การค้าต่างประเทศของ
มณฑลยูนนานขยายตัวตามไปด้วย
7. ระดับราคา
ระดับราคาจะเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวต่อเนื่องจากปลายปี 2553 เป็นผลจากการดําเนิน
นโยบายทางการเงิน การคลัง และมาตรการด้านราคาสินค้า ที่เข้มงวดมากขึ้น คาดว่าจะช่วยชะลอ
ภาวะเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของระดับราคาอสังหาริมทรัพย์ในมณฑลยูนนานได้

- 14 ภาคอสังหาริมทรัพย์จีนเกิดปัญหาฟองสบู่จริงหรือ ?
พัฒนพงษ์ ภู่สุวรรณ
เศรษฐกรอาวุโส
ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาที่อยู่อาศัยในประเทศจีน มีลักษณะคล้ายกับการเกิดภาวะ
ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงปี 2530 - 2534 ซึ่งในเวลานั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ขยายตัวเฉลี่ยถึงร้อยละ 5.3 ราคาอสังหาริมทรัพย์และราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ราคาที่ดินในย่านกินซ่าของเมืองโตเกียวปรับตัวขึ้นไปสูงสุดถึงประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ สรอ./
ตารางเมตร และราคาที่ดินของญี่ปุ่นมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 4 เท่าของมูลค่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน
สหรัฐทั้งประเทศ ส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนญี่ปุ่นกู้เงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ําไปลงทุน
ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกําไร เมื่อเกิดปัญหาฟองสบู่แตก ทําให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่าง
รวดเร็ว ราคาอาคารและบ้านในเขตโตเกียวในปี 2547 มีราคาไม่ถึงร้อยละ 5 – 10 ของราคาสูงสุด
และราคาบ้านใน 6 เมืองใหญ่ปรับตัวลดลงลงร้อยละ 64 จากราคาสูงสุด เช่นเดียวกัน ดัชนีหลักทรัพย์
ของญี่ปุ่นที่เคยขึ้นไปสูงถึง 38,957.44 จุด ก็อ่อนตัวลงเหลือเพียง 9,000 กว่าจุดในปัจจุบัน เท่ากับ
ความมั่งคั่งของประเทศหายไปกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ประเทศเข้าสู่ภาวะ “Lost decade”
(เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะงักงันนานนับ 10 ปี) จนถึงปี 2548 จึงค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น ก่อนที่จะได้รับ
ผลกระทบอีกครั้งในช่วงปี 2551 จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําลงจนถึงปัจจุบัน
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาบ้านในจีนอย่างรวดเร็ว จึงทําให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิด
เหตุการณ์ซ้ํารอยวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น เพราะสภาพแวดล้อมทางการเงินต่างๆ ของจีนในเวลา
นี้คล้ายกับภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่นที่เคยเกิดในอดีต แม้จะมีข้อแตกต่างกันบ้างที่การซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการที่อยู่อาศัยจริงและส่วนหนึ่งมาจากการเก็ง
กําไร ขณะทีอ่ ุปสงค์ในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เพื่อการเก็งกําไรเป็นสําคัญ
สถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์จีน
รูปที่ 1 ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน
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หลังจากจีนเปิดประเทศ และนํา
นโยบายด้านการตลาดมาใช้ เศรษฐกิจจีน
ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ประชากรมีรายได้สูงขึ้น จึงมีความ
ต้องการสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งตลาด
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งขยายตัวต่อเนื่อง
เช่นกัน จากที่มีมูลค่าเพียง 8 พันล้าน
หยวนในปี 2521 เพิ่มขึ้นเป็น 47.4
พันล้านหยวนในปี 2531 เป็น 343.5
พันล้านหยวน ในปี 2541 และเพิ่มขึ้น
เป็น 1,865.5 พันล้านหยวน ในปี 2552

- 15 โดยตั้งแต่ปี 2535 - 2552 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 (รูปที่ 1) มูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนในปี
2552 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.47 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
จากรูปที่ 2 ในช่วงปี 2543 – 2549 พบว่าราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ของจีนยังต่ํา
กว่าราคาดุลยภาพ (Equilibrium Price) อุปสงค์ที่อยู่อาศัยสูงกว่าอุปทาน เกิดการลงทุนเพื่อเก็งกําไร
โดยผลตอบแทนจากการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ระยะแรกอยู่ในระดับสูงกว่าผลตอบแทนจากการฝาก
เงินกับธนาคารพาณิชย์ และสูงกว่าการลงทุนด้านอื่นๆ จูงใจให้มีการเก็งกําไรมากขึ้น และส่งผลให้
ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน ราคาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงเกินราคาดุลยภาพมาก มีราคาสูงเกิน
ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งราคาที่สูงเกินจริงนี้ หากกระจายไปทั่วประเทศจีนโดยไม่มีการควมคุมดูแลอย่างดี ก็
จะเป็นอันตรายต่อระบบการเงินของจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รูปที่ 2 ราคาอสังหาริมทรัพย์เทียบกับราคาดุลยภาคในเขตเมืองใหญ่ของจีน

ที่มา : Are House Prices Rising Too Fast in China? IMF working Paper

- 16 อุปสงค์ที่อยู่อาศัย
ภาวะเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวต่อเนื่องมาตลอดในช่วงปี 2543 - 2553 ส่งผลให้รายได้ของ
ประชากรจีนขยายตัวสูงมาก (รูปที่ 3) โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน กวางโจว
เซินเจิ้น ฯลฯ ทําให้อุปสงค์ต่อที่อยู่อาศัยขยายตัวตามไปด้วย แม้แต่เมืองบางเมืองเช่น เมืองคุนหมิงก็
พบว่ามีอุปสงค์ที่อยู่อาศัยทั้งที่แท้จริงและอุปสงค์เทียมเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 50 : 50
(YoY)
100

รูปที่ 3 GDP per Capita
GDP per Capita

% Change

30,000
25,000

80

20,000

60

15,000
40

10,000

20

5,000
0

2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

0

ที่มา : National Bureau of Statistics
อย่างไรก็ตามจากการสอบถามกลุ่มคนที่เริ่มทํางานในเมือง พบว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัย
สําหรับการอยู่อาศัยจริง แต่เนื่องจากราคาบ้านที่สูงขึ้นมาก ทําให้จําเป็นต้องเช่าแทน ซึ่งหากราคาบ้าน
ลดลง หรือมีรายได้มากขึ้นก็จะหาซื้อที่อยู่อาศัย ขณะที่กลุ่มคนที่ทํางานมานาน เช่นข้าราชการ หรือ
บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเดิมอยู่แล้ว เมื่อได้รับสวัสดิการจากส่วนรัฐบาล/นายจ้าง
เช่น ซื้อบ้านในราคาเพียงร้อยละ 50 (อีกร้อยละ 50 หน่วยงานในสังกัดช่วยออกให้เป็นสวัสดิการ) ทํา
ให้ข้าราชการและชาวจีนจํานวนมากมีบ้านมากกว่า 1 หลัง นอกจากนี้ การที่ราคาบ้านปรับตัวสูงขึ้น
มากก็ส่งผลจูงใจให้มีการเก็งกําไรด้วย

- 17 -

(ร้อยละ)
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รูปที่ 4 ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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ที่มา : National Bureau of Statistics
ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2549 – 2550 ทําให้ทางการจีนเล็งเห็น
ปัญหาที่อาจจะตามมา แต่ก็ไม่ได้ดําเนินมาตรการใดๆ มากนัก เนื่องจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาในปี 2551 และวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปในปี 2553 ซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งออกของจีน
(รูปที่ 4) ทางการจีนจึงจําเป็นต้องประคับประคองเศรษฐกิจโดยส่งเสริมการบริโภคในประเทศทดแทน
ซึ่งมาตรการดังกล่าว ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ําอาจส่งผลให้เกิดปัญหาฟองสบู่
อสังหาริมทรัพย์ และมีปัญหาเงินเฟ้ออีกด้วย ทางการจีนจึงเริ่มทะยอยออกมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวด
ทั้งมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์และมาตรการด้านการเงิน เช่นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการเพิ่ม
อัตราสํารองตามกฎหมายของสถาบันการเงิน มาตรการการคลัง ด้านภาษีอสังหาริมทรัพย์ และ
มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เพื่อสกัดกั้นการเก็งกําไร สําหรับการดําเนินมาตรการที่สําคัญในปี
2552- ก.พ.2554 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ มีดังนี้

- 18 สรุปมาตรการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของทางการจีน
ในปื 2552 – ก.พ.2554
วันที่

กฎ ระเบียบ และมาตรการ

10 พ.ย.52

จํากัดขนาดของโครงการขนาดใหญ่ ไม่เกิน 20 เฮกตาร์ (125 ไร่)

22 ธ.ค.52

ปรับระยะเวลาในการถือครองอสังหาริมทรัพย์แล้วขายภายใน 2 ปี เป็นภายใน 5 ปี ต้องเสีย
ภาษีธุรกิจ (ไม่ต้องการให้โอนเปลี่ยนมือก่อน 5 ปีเพื่อเก็งกําไร) และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่
จะซื้อที่ดินต้องจ่ายขั้นต่ําร้อยละ 50 ของราคาที่ดิน

22 ม.ค.53

นักพัฒนาที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาที่ดินที่ประมูลมาได้ ไม่มีสิทธิประมูลที่ดินแปลงใหม่

ม.ค.53

กําหนดวงเงินขั้นต่ํา (เงินดาวน์) สําหรับการเช่าซื้อบ้านหลังที่สอง ร้อยละ 40

14 และ 17 เม.ย. ปรับเพิ่มเงินดาวน์เช่าซื้อบ้านหลังแรกร้อยละ 30 ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 90 ตาราเมตร
53
บ้านหลังที่สองเป็นร้อยละ 50 และงดสินเชื่อการเช่าซื้อบ้านหลังที่สาม
6 พ.ค.53

รัฐบาลไม่อนุญาตให้ Non-Resident ซื้อห้องชุด

29 ก.ย.53

ออกมาตรการบังคับใช้ ในบางเมือง เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น เซียะเหมิน ฯลฯ เพื่อควบคุม
อุปสงค์ส่วนเกิน ครอบครัวที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเกินกว่าหนึ่งปี แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ภาษี หรือเงินสมทบประกันสังคม จะระงับการให้สินเชื่อเช่าซื้อ

9 พ.ย. 53

ทางการจีนออกนโยบาย "1 ครัวเรือน 1 บ้าน" เเต่ละครัวเรือนจะสามารถซื้อบ้านได้เพียงหนึ่ง
หลังเท่านั้น ใน 12 เมือง คือ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน เซินเจิ้น หางโจว หนานจิง หนิงโป ฝูโจว
เซี่ยเหมิน ซานย่า กว่างโจวเเละไหโข่ว เพื่อลดอุปสงค์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์

ก.ย. 53

ออกระเบียบให้โครงการบ้านที่อยู่อาศัย ที่จะขายในราคาตั้งแต่ 30,000 หยวน (ประมาณ 4,448
ดอลลาร์ สรอ.) ต่อ ตร.ม. ขึ้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานระดับเมืองก่อน ซึ่งเป็นการ
เพิ่มระดับการตรวจสอบที่รัดกุมยิ่งขึ้น จากเดิมที่กําหนดให้ยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานในระดับ
เขตและตําบลเท่านั้น

2553 - ก.พ.2554 -มาตการขึ้นอัตราสํารองตามกฎหมายของสถาบันการเงิน 8 ครั้ง ธพ.ขนาดใหญ่เป็นอัตราร้อย
ละ 19.5 ธพ.ขนาดกลางและเล็กเป็นอัตราร้อยละ 16.0 เพื่อลดปริมาณเงินในระบบ
-มาตรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานของธนาคารพาณิชย์ 3 ครั้ง เมื่อ 19 ต.ค.53/ 26 ธ.ค.53
และ 9 ก.พ.54
26 ม.ค.2554

ทางการจีนออกมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ 8 ข้อ เช่น โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่
แพง 10 ล้านหน่วยเพื่อเพิ่มอุปทานอยู่อาศัย/ เก็บภาษีธุรกิจสําหรับการขายบ้านที่ซื้อมาไม่เกิน
5 ปี/ การเช่าซื้อบ้านหลังที่สองต้องชําระเงินดาวน์ร้อยละ 60 อัตราดอกเบี้ย 1.1 เท่าของอัตรา
อ้างอิง เป็นต้น บังคับใช้ใน 36 เมือง

- 19 28 ม.ค.54

ทางการจีนออกมาตรการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมีการจัดเก็บจากผู้ซื้อบ้านใหม่
หลังที่สอง ซึ่งผู้ซื้อจะต้องจ่ายภาษีร้อยละ 0.4 - 1.2 นําร่องใช้ในเซี่ยงไฮ้และฉงชิ่ง

17 ก.พ. 54

คนที่ไม่มีสํามะโนครัวปักกิ่ง ถ้าไม่มีหลักฐานการจ่ายค่าประกันสังคมหรือการจ่ายภาษีเงินได้เป็น
เวลา 5 ปีติดต่อกัน ไม่สามารถซื้อบ้านพักอาศัยในปักกิ่งได้ ส่วนคนที่มีสํามะโนครัวปักกิ่ง
สามารถซื้อบ้านอีก 1 ชุดเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ของจีนในครั้งนี้จะเป็นความเสี่ยงทางการเงิน
ที่สําคัญมากของจีน แต่เมื่อพิจารณาจากภาวะการณ์ทั่วๆ ไป พบว่าเศรษฐกิจจีนยังขยายตัวในเกณฑ์สูง
การส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทางการจีนสามารถดําเนินนโยบายการเงินและการคลังที่เข้มงวดขึ้นได้
ประกอบกับอุปสงค์ตอ่ ที่อยู่อาศัยจริงยังมีมาก อีกทั้งตลาดเงินและตลาดทุนไม่มีตราสารที่สลับซับซ้อน
จึงไม่น่าจะมีเกิดปัญหาเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา
มาตรการต่างๆ ที่ออกมาของทางการจีน จะเป็นมาตรการป้องกันการเก็งกําไรในภาค
อสังหาริมทรัพย์มากกว่า และออกมาตรการที่เริ่มถี่และรุนแรงขึ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางการเงิน
ของจีนที่แตกต่างจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ภาวะฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะค่อยผ่อน
คลายลงแบบค่อยเป็นค่อยไปใน 1-2 ปี ดังนี้
1. ในระยะสั้น 1-2 ปี จากปัจจุบัน ราคาอสังหาริมทรัพย์โดยรวมของจีนจะไม่เพิ่มสูงขึ้นมาก
นัก หรืออาจสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อนๆ โดยในบางเมืองอาจปรับตัวลงเล็กน้อย เนื่องจาก
ความต้องการที่อยู่อาศัยจริงมีอยู่มาก ปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่มีแนวโน้มชะลอลง ดังรูปที่ 5
รูปที่ 5 ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ 6 เมืองใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2548 – 2553
(ร้อยละ)

ที่มา : CEIC Data Company Ltd.
นอกจากนั้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็มีแนวโน้มลดลง (รูปที่6) โดยภาพรวมการ
ลงทุนด้านที่อยู่อาศัยในปี 2553 ชะลอตัวลงจากในช่วงต้นปี (ที่มีอัตราขยายตัวร้อยละ 36-38) เหลือ

- 20 ขยายตัวร้อยละ 33.2 นอกจากนั้นการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยประเภทบ้านราคาต่ํามีอัตราลดลงตั้งแต่ไตร
มาสที่สองของปื 2553
รูปที่ 6 การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี 2548 – 2553
(YoY)
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Sources: CEIC Data Company Ltd.
2. ในระยะยาว 5-10 ปี จากปัจจุบัน ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอาจเกิดขึ้น
ได้อีก หากทางการจีนผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ยัง
สูงกว่าการลงทุนด้านอื่น
เอกสารอ้างอิง
- มาตรการควบคุมฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา และแบบอย่างจากจีน
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 2553
- ฟองสบู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 25 สิงหาคม 2553
- IMF Working Paper Are House Prices Rising Too Fast in China? Ashvin Ahuja,
Lillian Cheung, Gaofeng Han, Nathan Porter, and Wenlang Zhang, December 2010
-国务院办公厅关于进一步做好房地产,市场调控工作有关问题的通知国办
发〔2011〕1 号

- http://dichan.sina.com.cn/bj/zt/yanghangjiaxi2/index.shtml
- http://dichan.sina.com.cn/bj/zt/yhxbjx/index.shtml
- http://stock.hexun.com/2010-09-29/125025237.htm
- http://www.gov.cn/zwgk/2011-01/27/content_1793578.htm
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