
 

 
 นบัตัง้แตท่ี่จีนปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศในปี 1978  อตัราการเตบิโตของเศรษฐกิจจีนในช่วง 4 ทศวรรษ
ท่ีผ่านมา มีคา่เฉลี่ยปีละ 9.6%  แตห่ากย้อนมองช่วง 2 ทศวรรษก่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ค.ศ.1953–ค.ศ.1977) จีนมี
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เฉลี่ยปีละ 5.9%  และในปี 1953 จีนมีผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) 30,000 
กว่าล้านUSD  ปัจจุบนั(ปี 2018)อยู่ที่ 13.6 ล้านล้านUSD  เพ่ิมขึน้ประมาณ 453 เท่า  คิดเป็นสดัส่วน 15.9% ของ
มลูคา่ผลติภณัฑ์มวลรวมของโลก  
 ปี 1977 ก่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจเพียงหนึ่งปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Gross Domestic 
Product per capita) เทา่กบั 198 USD (คํานวณตามอตัราแลกเปลีย่นขณะนัน้ 1.7 หยวน ตอ่ 1 USD) จากนัน้เพ่ิมขึน้
อย่างต่อเน่ืองเป็น 8,836 USD ในปี 2017  และคาดการณ์ว่า ปี 2030 จะเพิ่มเป็น 13,217 USD   อีกทัง้เมื่อปี 1978 
มลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของจีนอยู่อนัดบั 11 ของโลก   ปี 2010 ขยบัขึน้เป็นอนัดบั 2 แทนที่ประเทศญ่ีปุ่ น 
และอยูใ่นอนัดบัดงักลา่วจนถงึปัจจบุนั   
 การค้าระหวา่งประเทศของจีนชว่งปี 1950 ถงึ ปี 1977  มลูคา่การสง่ออกและนําเข้ามีน้อยมาก คิดเป็นสดัสว่น
เพยีง 3.2% ของมลูคา่การสง่ออกและนําเข้าในปี 2018  แตห่ลงัจากปี 1978 มลูคา่ดงักลา่วเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว และปี 
2013 ขึน้แท่นเป็นอนัดบั 1 ของโลก  เช่นเดียวกับปี 2018 จีนยงัคงเป็นประเทศท่ีมีมลูค่าการส่งออกและนําเข้ามาก
ท่ีสดุ ประมาณ 4.623 ล้านล้านUSD  คิดเป็นสดัสว่น 11.8% ของมลูคา่การสง่ออกและนําเข้าทัว่โลก     
  ด้านสังคม ในปี 1977 ประชากรร้อยละ 80 (ประมาณ 770 ล้านคน)อาศัยอยู่ในชนบท มีความเป็นอยู่
ยากลําบาก  ชมุชนเมืองมีสดัสว่นเพียง 17.5%  ปัจจบุนัชมุชนเมืองเพิ่มขึน้เป็น 58.5%  และปี 2030 จะเพ่ิมเป็น 64%   
จํานวนประชากรภาคชนบทได้ลดลงกวา่คร่ึง 
 ถงึแม้วา่ เศรษฐกิจจีนเข้าสูภ่าวะชะลอตวัอยา่งชดัเจนในปี 2015  อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงตอ่เน่ือง
มาอยู่ท่ีเฉลี่ยปีละต่ํากว่า 7% ซึ่งใกล้เคียงกับอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของภมิูภาคเอเชีย (มุ่งเน้นที่ 10 
ประเทศสมาชิกอาเซียน จีนและอินเดีย)  แต่จีนยงัคงมีบทบาทความเป็นผู้ นําเศรษฐกิจโลก  มีมลูค่าการส่งออกมาก
เป็นอนัดบั 1 และมลูคา่การนําเข้ามากเป็นอนัดบั 2 ของโลก   
 ปัจจัยสาํคัญที่หนุนนําให้เศรษฐกจิจีนเตบิโตอย่างต่อเน่ืองมาหลายทศวรรษ  ได้แก่  
 1. นโยบายเศรษฐกิจแบบการตลาดนํา ทําให้การจดัสรรทนุและทรัพยากรภาคการผลติมีประสทิธิภาพมากขึน้
ซึง่ให้ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่นโยบายเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสว่นกลาง  ขณะเดียวกนัมีการพฒันาเศรษฐกิจระดบัจลุภาค
ให้มีความสามารถในการแขง่ขนั  และลดสดัสว่นการถือครองของภาครัฐเพ่ือให้เอกชนเข้าเป็นเจ้าของกิจการ     

มองเศรษฐกิจจีนในทศวรรษหนา้  

( ค.ศ.2020 – ค.ศ.2030 ) 



 

 2. เงินทนุจากเงินออมภายในประเทศเอือ้อํานวยต่อการลงทนุพฒันาประเทศ  ตัง้แต่ทศวรรษ 80 เป็นต้นมา 
จีนมีเงินออมภายในประเทศทัง้จากภาคประชาชน ภาควิสาหกิจ และภาครัฐ เพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะเงินออมภาค
ประชาชน มีสดัส่วน 35% - 40% ของGDP  และหลงัจากท่ีจีนเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกในปี 2001 เงิน
ออมภาคประชาชนเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  โดยในปี 2008 มีสดัสว่นสงูสดุถึง 52% ของGDP  ทัง้นีเ้น่ืองจากช่วงปี 2001 
ถงึ ปี 2010 การสง่ออกของจีนเติบโตอยา่งรวดเร็ว เฉลีย่ปีละ 20% ช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกิจจีนเติบโตเฉลีย่ปีละ 10.6% 
และประชาชนในฐานะหน่วยการผลิตย่อยมีรายได้เพ่ิมขึน้เฉลี่ยปีละ 8.2%  ตวัเลขสดัสว่นเงินออมดงักลา่วได้ปรับลด
ภายหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากปัญหาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อยา่งไรก็ตาม จีนยงัคงเป็นประเทศท่ีมีสดัสว่น
เงินออมอยู่ในอนัดบัต้นของโลก โดยมีมากกว่า 40% ของ GDP  ขณะท่ีค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ท่ี 20% ของ GDP  และ
ประเทศตลาดเกิดใหมมี่คา่เฉลีย่อยูท่ี่ 15% ของ GDP              
 3. การจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ สง่เสริมการลงทนุจากตา่งชาติ และขยายการค้าระหวา่งประเทศ ช่วยกระตุ้น
ให้วิสาหกิจของจีนพฒันาเทคโนโลยี การบริหารจดัการ และฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ   
 ปี 1979 จีนประกาศใช้กฎหมายวา่ด้วยวิสาหกิจร่วมทนุจีน-ตา่งชาติ  เพ่ือเอือ้อํานวยให้จดัตัง้วิสาหกิจร่วมทนุ
ระหวา่งทนุจีนกบัทนุตา่งชาติ  วิสาหกิจความร่วมมือระหวา่งจีนกบัตา่งชาติ และวิสาหกิจทนุตา่งชาติ(100%)  ซึง่ได้รับ
ความสนใจจากนกัลงทนุตา่งชาติ โดยเฉพาะนกัลงทนุฮอ่งกงและนกัลงทนุไต้หวนั    
      4. การพฒันาอุตสาหกรรมและยกระดบัชนบทสู่ความเป็นเขตเมือง ก่อเกิดการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน
ขนานใหญ่หลายด้าน  เชน่  พลงังาน  ระบบขนสง่  คมนาคม  สือ่สาร  ฯลฯ  โดยในชว่ง 3 ทศวรรษแรกนบัจากปี 1978 
เงินลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน มีรวมกว่า 30 ล้านล้านหยวน หรือมีสดัส่วน 40% ของเงินลงทนุทัง้ประเทศ โดยท่ีเงิน
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ิมขึน้เฉลี่ยปีละ 19.9%  ซึ่งเป็นอตัราการเพ่ิมที่สงูกว่าอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้เฉลี่ยของ 
GDP ในชว่งเวลาเดียวกนั       
  
 อย่างไรก็ตาม ปัจจยัดงักลา่วข้างต้น ไม่สามารถสง่ผลบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปัจจบุนัเหมือนท่ี
ผา่นมา เน่ืองจาก 
 1. สดัสว่นเงินออมภายในประเทศและเงินลงทนุท่ีเพ่ิมขึน้ตอ่เน่ืองมาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะช่วงปี 2000 ถึง 
ปี 2010  ทําให้มีกําลงัการผลิตสว่นเกินสะสม  ประกอบกบัช่วงปี 2008 ถึง ปี 2010  จีนเพิ่มการลงทนุจากภาครัฐและ
ดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ  ท่ามกลางวิกฤตซบัไพรม์หรือวิกฤตหนี ้
ด้อยคณุภาพของสหรัฐอเมริกา  ตวัเลขในปี 2014 สดัส่วนการลงทนุ(การสะสมทนุ)จึงสงูถึง 46% ของ GDP  ขณะท่ี
การบริโภคภาคครัวเรือนมีสดัสว่นอยูท่ี่ 38% ของ GDP 
 กําลงัการผลิตส่วนเกินท่ีสะสมมาอย่างต่อเน่ือง สง่ผลให้อตัราสว่นการผลิตต่อสินทรัพย์ลดลง ซึง่เป็นตวัชีว้ดั
ถึงทรัพย์สินมีประสิทธิภาพเชิงประโยชน์มากน้อยเพียงใด อีกทัง้เม่ือพิจารณาสดัสว่นสินทรัพย์ถาวรก็พบวา่ อตัราสว่น
การผลิตต่อสินทรัพย์ถาวรมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากเช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงปี 1980 ซึ่งเป็นช่วงแรกเร่ิม
การปฏิรูปเศรษฐกิจ  



 

 2. จีนดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางมานาน รัฐเป็นผู้จัดสรรทรัพยากร/ทุน และเข้า
ดําเนินกิจการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ สง่ผลให้องค์กรภาครัฐมีขนาดใหญ่ มีต้นทนุการบริหารงานสงู มีปัญหาคอร์รัปชัน่ 
และการดําเนินงานด้อยประสทิธิภาพ นบัเป็นอปุสรรคสาํคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ 
 จากข้อมลูของทางการ ค่าใช้จ่ายการบริหารงานภาครัฐมีสดัส่วน 1 ใน 4 ของงบประมาณประจําปี  ขณะท่ี
ภาคเอกชนประเมินตวัเลขดงักลา่วสงูถึง 1 ใน 3 หรืออาจจะมากถึง 1 ใน 2 ของงบประมาณประจําปี  แตปี่ 2012 เป็น
ต้นมา ภายหลังจากท่ีรัฐบาลดําเนินมาตรการปราบปรามคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 
โดยเฉพาะพิธีการและงานรับรองตา่งๆ ลดลงเกือบเทา่ตวั       
 3. จีนมีสดัส่วนหนีส้าธารณะเพ่ิมขึน้ ในไตรมาสแรกของปี 2019 หนีส้าธารณะของจีนเพ่ิมขึน้ถึง 248.83% 
ของ GDP อนัเป็นผลจากนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนและการให้สินเช่ือ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาอตัราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจไม่ให้ชะลอตัวต่ํากว่า 6.4%  ขณะท่ี The Institute of International Finance ซึ่งเป็นสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา ประเมินวา่  ไตรมาสแรกของปี 2019 จีนมีสดัสว่นหนีส้าธารณะ
สงูถึง 303% ของ GDP  คิดเป็นสดัส่วน 15% ของหนีส้าธารณะทกุประเทศรวมกัน  ผลกระทบที่อาจตามมาคือการ
ควบคมุความเสีย่งทางการเงินจะทําได้ยากขึน้     
         
 นอกจากนี ้ ผลกระทบจากสงครามการค้าระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา  ยงัสง่ผลตอ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ในไตรมาส 2 ของปี 2019 ให้ชะลอตวัที่ระดบั 6.2%  จึงมองว่า ปี 2020 ถึง ปี 2030 เศรษฐกิจจีนจะขยายตวัในอตัรา
ชะลอลง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 6% และคาดการณ์ว่า ปี 2030 อัตราการเติบโตจะลดลงมาอยู่ท่ี 5%  การ
ยกระดบัภาคอตุสาหกรรรมยงัมีความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ เช่นเดียวกบัการพฒันาเทคโนโลยี ธุรกิจบริการ 
และการลดความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกิจ  แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม  การว่างงานและสงัคมสงูวยั เป็นต้น   
 
( ข้อมลูเพ่ิมเติม ) 
ตวัเลขเศรษฐกจิจีนที่สาํคัญในคร่ึงปีแรก ( ปี 2019 )     
 

 สํานกังานสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจจีนท่ีสําคญัในคร่ึงปีแรกของปี 2019  โดยเปรียบเทียบกบั
ชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2018  ดงันี ้  
 

 1. เศรษฐกิจจีนคร่ึงปีแรก เติบโต 6.3%  มลูค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ(GDP)อยู่ท่ี 45.09 ล้านล้านหยวน 
นบัว่าเป็นอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียงัอยู่ในระดบัแนวหน้าของโลก โดยจีนพยายามรักษาระดบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ  เพือ่ไมใ่ห้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน          
 2. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโดยรวม เติบโต 5.8% ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  หากจําแนก
ประเภท พบว่า การลงทนุในอตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงู  เพ่ิมขึน้ 10.4%  และธุรกิจบริการท่ีใช้เทคโนโลยีชัน้สงู 
เพ่ิมขึน้ 13.5% สงูกว่าการเติบโตของการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรโดยรวมทัง้ประเทศ นอกจากนี ้การลงทนุในสินทรัพย์
ถาวรโดยรวมในภาคกลางและภาคตะวนัตกของจีน มีอตัราการเติบโตท่ีสงูกวา่ภาคตะวนัออก                 



 

   3. การบริโภคภายในประเทศ เติบโต 8.4%  มลูค่ารวมการจําหน่ายปลีกสินค้าบริโภค อยู่ท่ี 19.52 ล้านล้าน
หยวน  โดยคิดเป็นสดัสว่นการบริโภคในภาคบริการ 49.4%    
   4. การค้าระหว่างประเทศ  มีมลูค่าการส่งออก เท่ากบั 7.95 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ 6.1%  และมีมลูค่าการ
นําเข้า เทา่กบั 6.72 ล้านล้านหยวน  เพ่ิมขึน้ 1.4%    
 5. การลงทนุจากต่างชาติ ช่วงคร่ึงปีแรกมีการจดัตัง้บริษัททนุต่างชาติ 20,000 กว่าแห่ง  เงินทนุต่างชาติท่ีใช้
จริง 478,330 ล้านหยวน เพ่ิมขึน้ 7.2%  รัฐบาลจีนยงัคงสง่เสริมการลงทนุจากตา่งชาติและให้สิทธิประโยชน์ตา่งๆ ทัง้
ด้านการลงทนุ ภาษี และศลุกากร                 
   6. รายได้หลงัภาษีเฉลี่ยตอ่หวั อยู่ท่ี 15,294 หยวน/คร่ึงปี  เพิ่มขึน้ 8.8%  เม่ือหกัผลกระทบจากเงินเฟ้อ พบวา่ 
เพ่ิมขึน้ 6.5% รายได้ท่ีเพิ่มขึน้เป็นไปตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีน่าสนใจคืออตัราการเพิ่มของรายได้ประชากรใน
ภาคชนบทสงูกวา่ภาคตวัเมือง 
 ( จากข้อมลูปี 2018 ของสํานกังานสถิติแห่งชาติจีน รายได้หลงัภาษีเฉลี่ยต่อหวั อยู่ที่ 28,228 หยวน/ปี โดยท่ี
ประชากรภาคตวัเมืองมีรายได้หลงัภาษีเฉลีย่ 39,251 หยวน/ปี  หรือ 3,270 หยวน/เดือน  ประชากรภาคชนบทมีรายได้
หลงัภาษีเฉลีย่ 14,617 หยวน/ปี  หรือ 1,218 หยวน/เดือน )     
 7. แรงงานใหม่ท่ีเข้าสู่ตําแหน่งงาน มีจํานวน 7.37 ล้านคน  อัตราการมีงานทําบรรลุเป้าหมายท่ีทางการ
กําหนดไว้ที่ 67%  สําหรับอตัราการว่างงานทัง้ประเทศอยู่ท่ี 5.1%  อตัราการว่างงานสําหรับประชากรอาย ุ25-59 ปี 
อยู่ท่ี 4.6%  นกัวิชาการจีนส่วนใหญ่เห็นว่า อตัราการว่างงานจริงสงูเป็น 3 เท่าของตวัเลขทางการ  และมีจํานวนคน
วา่งงานมากถงึ 10 ล้านคน  การท่ีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับลดทกุ 1%  จะก่อให้เกิดคนวา่งงาน 1-2 ล้านคน  
 8. ราคาสินค้าอปุโภคบริโภคเพิ่มขึน้ โดยท่ีดชันีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 2.2% ในระดบัตวัเลขดงักลา่วแรงกดดนั
จากภาวะเงินเฟ้อยงัมีไมม่าก และดชันีราคาผู้ผลติเพิม่ขึน้ 2.1% แตจ่ากสภาพความเป็นจริง ราคาสนิค้าบริโภคเพ่ิมขึน้
เป็นเทา่ตวัโดยเฉพาะกลุม่อาหาร    
 9. มูลค่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชัน้สูง เพ่ิมขึน้ 9.0% ตามแนวโน้มการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดยเฉพาะอตุสาหกรรมผลิตรถยนต์พลงังานสะอาด(ไฟฟ้า/แสงอาทิตย์)และอตุสาหกรรมแบตเตอร์ร่ีไฟฟ้า มีปริมาณ
การผลติเพ่ิมขึน้ 34.6% และ 20.1%  ตามลาํดบั   
 10. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึน้ 10.9%  ขณะท่ีปริมาณท่ีอยู่อาศัยท่ีเสนอขาย ลดลง 1.8%  
เชน่เดียวกบัราคาท่ีอยูอ่าศยัในเขตเมือง ปรับเพ่ิมในอตัราท่ีลดลง     
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