จีน…กับการมีอิทธิ พลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของ CLMVT
โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล
ผู้อาํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายวิ จยั ธุรกิ จ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
กว่าทศวรรษทีผ่ ่านมาจีนได้กา้ วขึน้ มาเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกสินค้ารายใหญ่ทส่ี ุดของโลกจนขึน้ ชื่อว่าเป็ น
“World Factory” โดยเฉพาะสินค้าทีแ่ ข่งขันด้านราคาเป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม นับตัง้ แต่ประธานาธิบดีส ี จิ้นผิงขึน้ รับ
ตําแหน่งประธานาธิบดีในปี 2556 จีนได้เริม่ ปฏิรปู เศรษฐกิจครัง้ ใหญ่โดยหันมาให้ความสําคัญกับภาคเศรษฐกิจใน
ประเทศมากขึน้ ควบคูไ่ ปกับการขยายบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกออกไปในมิตอิ ่นื ๆ ทีน่ อกเหนือจากการค้ามากขึน้
ทัง้ มิตดิ ้านการลงทุนทีร่ ฐั บาลจีนได้เร่งผลักดันให้นักลงทุนจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึน้ โดยมี โครงการ
“Belt and Road Initiative” เป็ นหัวหอกสําคัญทีช่ ่วยกรุยทางให้นักลงทุนจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทําให้มลู ค่า
การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีนขยายตัวเฉลีย่ ถึง 36% ต่อปี ในช่วง 2555-2559 และก้าวขึน้ มาเป็ นนักลงทุน
รายใหญ่อนั ดับ 3 ของโลกในปั จจุบนั จากทีเ่ คยอยู่อนั ดับ 7 ในปี 2555 เช่นเดียวกับในมิตดิ า้ นการเงิน จีนได้
ผลักดันเงินหยวนเข้าสูต่ ะกร้าสกุลเงินของ IMF ได้สาํ เร็จในปี 2559 เพือ่ เพิม่ บทบาทของเงินหยวนในตลาดการเงินโลก
รวมถึงยังได้กอ่ ตัง้ ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานเอเชีย (AIIB) ซึง่ สะท้อนถึงการแผ่ขยายบทบาทและอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนบนเวทีโลกมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
สําหรับกลุ่มประเทศ CLMVT ทีป่ ระกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทยก็ได้รบั อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ
จากจีนเพิม่ ขึน้ และทําให้บทบาทของจีนทีม่ ตี ่อเศรษฐกิจของ CLMVT เด่นชัด
บทบาทของจีนต่อ CLMVT
2555
ขึน้ ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็ น มิตดิ า้ นการลงทุน ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมาจีนได้
7%
ขยายการลงทุนเข้ามาใน CLMVT จํานวนมาก โดยมูลค่าการลงทุนโดยตรงของ สัดส่วน FDI ของจีนใน CLMVT
จีนทีเ่ ข้ามาใน CLMVT ในปี 2559 อยู่ทก่ี ว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิด สัดส่วนการส่งออกของ CLMVT ไปจีน 10%
สัดส่วนนักท่องเทีย่ วจีนใน CLMVT
13%
เป็ นสัดส่วนเกือบ 20% ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทัง้ หมดของ
CLMVT เพิม่ ขึน้ จากปี 2555 ทีส่ ดั ส่วนดังกล่าวอยูท่ เ่ี พียง 7% มิตดิ า้ นการค้า แม้ปัจจุบนั จีนเป็ นตลาดส่งออกสําคัญ
อันดับ 3 ของ CLMVT รองจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป แต่มลู ค่าการส่งออกของ CLMVT ไปจีนเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็วจาก 41,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555 เป็ นกว่า 57,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 หรือขยายตัว
เฉลี่ย 8 % ต่อปี ทําให้สดั ส่วนของการส่งออกของ CLMVT ไปจีนเพิม่ ขึน้ จาก 10% ต่อมูลค่าส่งออกรวมของ
CLMVT ในปี 2555 เป็ น 13% ในปี 2559 ขณะทีม่ ติ ดิ า้ นการท่องเทีย่ ว พบว่า ในปี 2559 มีจํานวนนักท่องเทีย่ ว
จากจีนทีไ่ หลเข้ามาใน CLMVT กว่า 13 ล้านคนหรือคิดเป็ นสัดส่วนสูงถึง 32% ของนักท่องเทีย่ วใน CLMVT
ทัง้ หมด ถือเป็ นนักท่องเทีย่ วสําคัญอันดับ 1 ใน CLMVT เป็ นการเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดดเมือ่ เทียบกับปี 2555 ทีม่ ี
เพียง 4 ล้านคนหรือคิดเป็ น 13% เท่านัน้
สําหรับประเทศไทย จีนได้เข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทีช่ ดั เจนขึน้ มากในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี ่านมาเช่นกัน โดยใน
ด้านการลงทุน พบว่า ปั จจุบนั จีนได้กา้ วขึน้ มาเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่อนั ดับ 3 ของไทย ด้วยมูลค่าเงินลงทุนกว่า 1,000
ล้านดอลาร์สหรัฐหรือคิดเป็ น 35% ของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทัง้ หมดเมื่อเทียบกับปี 2555 ทีม่ มี ลู ค่าการลงทุน
เพียง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึง่ ไม่ตดิ 10 อันดับแรกด้วยซํ้า ขณะเดียวกันในด้านการค้า การส่งออกของไทยไปจีนในปี 2560
ขยายตัวสูงถึง 24% หรือคิดเป็ นมูลค่าราว 29,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ทําให้จนี ก้าวขึน้ มาเป็ นตลาด
ส่งออกอันดับ 1 ของไทยแซงหน้าสหรัฐฯ แล้ว เช่นเดียวกับภาคการท่องเทีย่ วทีป่ ั จจุบนั นักท่องเทีย่ วจีนกลายเป็ นนักท่องเทีย่ ว
อันดับ 1 ของไทยด้วยจํานวนเกือบ 9 ล้านคนหรือคิดเป็ นสัดส่วนสูงถึงเกือบ 30% ของนักท่องเทีย่ วในไทยทัง้ หมด ซึง่ เติบโต
อย่างรวดเร็วเมือ่ เทียบกับปี 2555 ซึง่ นักท่องเทีย่ วจีนในไทยมีสดั ส่วนเพียง 13% เท่านัน้
ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและจีนทีม่ มี ากขึน้ ดังกล่าวนํ ามาซึง่ โอกาสทัง้ ในด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยในหลายมิติ อย่างไรก็ตาม การทีเ่ ศรษฐกิจไทยผูกติดกับบทบาทของจีนมากเกินไปอาจก่อให้เกิด
ความเสีย่ งได้เช่นกัน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยควรเตรียมเครือ่ งมือทัง้ เชิงรุกและเชิงรับให้พร้อมเพื่อรับมือกับความ
ท้าทายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระยะถัดไปให้ได้อย่างทันท่วงที
Disclaimer : คอลัมน์น้ เี ป็ นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาํ เป็ นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของ EXIM BANK
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