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บทนำ�/วิเคราะห์ต่างประเทศ V

อุดช่องเฟซบุ๊กสะท้าน

แค่ลดค่าธรรมเนียมไม่พอ

ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ ได้ประกาศยกเลิกค่า
ธรรมเนียมธุรกรรมการเงินที่ท�ำผ่านออนไลน์ รวมทั้งการจ่ายบิลช�ำระค่า
บริการต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป
แต่ละธนาคารมีรายละเอียดการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน
ไป แต่โดยหลักการแล้วผู้บริโภคได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ เพราะช่วยลด
ต้นทุนและลดเวลาในการท�ำธุรกรรมการเงินได้มาก หากใช้บริการการเงิน
ออนไลน์จะท�ำที่ไหนก็ ได้ไม่ตอ้ งต่อคิวให้เสียเวลาและไม่ตอ้ งเดินทางออก
จากบ้านต้องเสียเงินค่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การยกเลิกค่าธรรมเนียมการใช้บริการธุรกรรมการเงินครั้งนี้ ไม่ใช่
ครั้งแรกที่น่าตื่นเต้น เพราะก่อนหน้านี้มีธนาคารทหารไทยได้ประกาศฟรี
ค่าธรรมเนียมส�ำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กงิ้ ไปล่วงหน้าหลาย
ปี และเมือ่ เร็วๆ นีธ้ นาคารกรุงศรีอยุธยาก็ทำ� บ้าง แต่ธนาคารขนาดกลาง
ซึง่ มีฐานลูกค้าไม่มากเท่าธนาคาร 4 แห่ง ทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดรวม 80%
ท�ำแล้วก็ ไม่ได้ทำ� ให้ตลาดสะเทือนจนต้องมีคนมาลดค่าธรรมเนียมตาม แต่
เมือ่ ธนาคารกสิกรไทยประกาศก่อนว่าจะลดค่าธรรมเนียมธนาคารออนไลน์
ก็ท�ำให้ธนาคารใหญ่ทุกแห่งต้องลงมาแข่งขันด้วย
ความเป็นจริงของธุรกิจธนาคารทีจ่ ะต้องเจอในวันนี้ คือ การแข่งขันที่
ดุเดือดอันเป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีสยู่ คุ ดิจทิ ลั และท�ำให้
เกิดการเข้ามาของธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่
(ฟินเทค) เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของธนาคารไป ธนาคารจึงต้องปรับ
ตัวขนานใหญ่เพื่อความอยู่รอด
และความจริงอีกประการหนึ่งของธุรกิจธนาคาร คือ การให้บริการ
ธนาคารออนไลน์นนั้ มีตน้ ทุนไม่มากนัก แต่การให้บริการทีส่ าขานัน้ มีตน้ ทุน
สูงกว่ากันมาก โดยลูกค้าไปใช้บริการที่เคาน์เตอร์ 1 รายการ มีต้นทุนสูง
ถึง 70-80 บาท ยิ่งมีลูกค้าแห่ไปใช้บริการที่เคาน์เตอร์มากเท่าไรธนาคาร
ก็ยงิ่ มีตน้ ทุนสูงเพราะธนาคารไม่มคี า่ ธรรมเนียมการใช้บริการทีเ่ คาน์เตอร์
สาขา แต่กลับไปมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการธนาคารออนไลน์ ทั้งที่ควร
จะฟรี เมื่อต้นทุนการผิดที่ผิดทาง ธนาคารก็ท�ำให้มันเป็นไปตามต้นทุน
ทีแ่ ท้จริงก็เป็นเรือ่ งทีส่ มควรจะท�ำนานแล้ว ถึงธนาคารใหญ่จะด�ำเนินการ
ช้าไปนิด แต่ก็ยังดีที่คิดจะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิด
ขึ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลก็ติดตาม
ดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน
แต่หากจะยึดโมเดลของธนาคารทหารไทยเป็นมาตรฐานแล้ว สิ่งที่
ธนาคารใหญ่ทงั้ หลายด�ำเนินการ ยังไม่เพียงพอทีจ่ ะสะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง
ทีผ่ บู้ ริโภคควรจะได้รบั เพราะธนาคารทหารไทยนัน้ คือว่าต้นทุนของธนาคาร
ออนไลน์ต�่ำ จึงก�ำหนดดอกเบี้ยเงินฝากกับลูกค้าที่ฝากเงินกับธนาคาร
ออนไลน์สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากปกติของธนาคาร ซึ่งก็สมเหตุสมผล
ดังนัน้ หากจะให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ งั คมไร้เงินสดตามนโยบาย
ของรัฐบาล และธนาคารดิจทิ ลั ทีแ่ ท้จริง ทัง้ บริการและดอกเบีย้ ทีล่ กู ค้าได้
รับควรจะสะท้อนต้นทุน ในต่างประเทศนัน้ ได้แยกบริการธนาคารออนไลน์
และธนาคารออฟไลน์ออกมานานแล้ว และค่าบริการก็เป็นไปตามต้นทุน
ในต่างประเทศนัน้ หากใช้บริการธนาคารทีเ่ คาน์เตอร์ลกู ค้าอาจจะต้องเสีย
เงินค่าธรรมเนียม ในอนาคตการใช้บริการทางการเงินของประเทศไทย
ก็อาจจะไปสู่จุดนั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งประชาชนจะต้องท�ำความเข้าใจและ
เรียนรู้กับรูปแบบและช่องทางการใช้บริการใหม่ๆ ด้วย n

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทเู ดย์

ก่อกำ�เนิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี บริษทั บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นเจ้าของ ผูพ้ มิ พ์ ผู้ โฆษณา สำ�นักงานเลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง
แยกสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-616-4000 โทรสาร. 02-616-4201, 02-616-4202
บรรณาธิการ
: วุฒิ นนทฤทธิ์
Ext. 4224		 e-mail : wut@posttoday.com
รองบรรณาธิการ
: พิเชษฐ์ ชูรกั ษ์
Ext. 4230 		 e-mail : pichetc@posttoday.com
รองบรรณาธิการ
: ชลลดา อิงศรีสว่าง
Ext. 4236		 e-mail : choladai@posttoday.com
ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ
ฝ่ายข่าวธุรกิจตลาด        : พรพรต ชัยศรีบญ
ุ เรือง
Ext. 4251		 e-mail : pornprotc@posttoday.com
ฝ่ายข่าวการเมือง          : วิษณุ นุน่ ทอง
Ext. 4229		 e-mail : wissanun@posttoday.com
ฝ่ายข่าวแมกกาซีน         : ปณิฏา สุวรรณปาล
Ext. 4256 		 e-mail : panitas@posttoday.com
ฝ่ายข่าวนโยบายเศรษฐกิจ : เบ็ญจวรรณ รัตนวิจติ ร
Ext. 4247 		 e-mail : benchawanr@posttoday.com
ฝ่ายออกแบบ
: สุไลมาน ดือราแม
Ext. 4267 		 e-mail : sulaimand@posttoday.com
หัวหน้าข่าว
ฝ่ายข่าวการเงิน
: ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์
Ext. 4239
: e-mail : shewaratk@posttoday.com
ฝ่ายข่าวหุน้ -ตลาดทุน       : เจียรนัย อุตะมะ
Ext. 4242		 e-mail : jiaranaiu@posttoday.com
ฝ่ายข่าวต่างประเทศ        : นันทิยา วรเพชรายุทธ
Ext. 4263		 e-mail : nantiyaw@posttoday.com
ฝ่ายข่าวกีฬา
: เปรมวดี ปานทอง
Ext. 4264 		 e-mail : premvadeep@posttoday.com
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
Ext. 4226 		 e-mail : vimolphunp@posttoday.com
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : สมาน สุดโต
Ext. 4225 		 e-mail : samarns@posttoday.com
ฝ่ายโฆษณาดิสเพลย์
: โทร 02-616-4441
			 e-mail : display@bangkokpost.co.th
ฝ่ายโฆษณาแยกประเภท : โทร 02-616-4388
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
: โทร 02-616-4444

นันทิยา วรเพชรายุทธ

โฆษณาโลกสะเทือน

ll

หลังจากที่เกิดกรณีอื้อฉาวครั้งใหญ่
ที่สุดกับ “เฟซบุ๊ก” สื่อสังคมออนไลน์
เบอร์ 1 ของโลก ที่ปล่อยให้ข้อมูล
ผู้ ใช้ 50 ล้านบัญชี รั่วไหลไปอยู่ในมือ
ของบริษัท เคมบริดจ์ อนาลิติกา
จนเกี่ยวพันกับผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐ ปี 2016 และ
ก�ำลังถูกหลายฝ่ายไล่บี้เอาอยู่ในปัจจุบัน
นั้น ล่าสุด เฟซบุ๊กได้ตัดสินใจท�ำ
บางอย่างที่คาดกันว่าอาจท�ำให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้างตามมา นั่นก็คือ
“การตัดสัมพันธ์กับบริษัทนายหน้า
ขายข้อมูล”
นายหน้าค้าข้อมูล หรือ Data
brokers อาจไม่ใช่ชื่อที่เราชินหูชินตา
กันนัก แต่คงเป็นที่เข้าใจได้ง่ายกว่า
หากจะบอกว่า พวกนี้ก็คือบริษัท
คนกลางที่ยอมจ่ายเงินให้เฟซบุ๊ก
เพื่อแลกกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ ใช้ จากนั้นข้อมูลบิ๊กดาต้า
เหล่านี้ก็จะถูกน�ำไปวิเคราะห์สังเคราะห์
ออกมาเป็นข้อมูลเพื่อการโฆษณา
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
(Ad Targeting) และขายเป็นเม็ดเงิน
มหาศาลให้กับบริษัทสินค้าต่างๆ
หรือใครก็ตามที่ต้องการท�ำโฆษณา
แบบล็อกเป้าเช่นนี้
แม้แต่แวดวงหาเสียงทางการ
เมืองก็ ไม่ใช่ข้อยกเว้น ดังเช่นที่เกิดขึ้น
กับบริษัท เคมบริดจ์ อนาลิติกา ที่ท�ำ
แคมเปญหาเสียงให้ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ชนะการเลือกตั้ง
ปี 2016 มาแล้ว
ดังนั้น การที่โซเชียลมีเดียเบอร์ 1
ของโลกอย่างเฟซบุ๊กที่มีฐานผู้ ใช้งาน
เป็นพันล้านคนทั่วโลก บอกว่าจะยุติ
ความสัมพันธ์กับบริษัทนายหน้าข้อมูล
เหล่านี้ จึงย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดา
และแน่นอนว่าย่อมกระทบต่อ
“อุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์”
ทั่วโลกมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ ที่ถูกระบุว่าท�ำธุรกิจแข่งขันกัน
หนักหน่วงแบบ “บ้านป่าเมืองเถื่อน”
Wild West อยู่ในขณะนี้
ความรุนแรงของอุตสาหกรรมนี้
ส่วนหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นผ่านเม็ดเงิน

คลัยุวงดีปคาดการณ์
ญญาโลก
ไกล

รองประธานสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทความนี้จะให้ภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจจีนว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ตลอดช่วงที่ผ่านมาของการปฏิรูปและ
การเปิดประเทศของจีน จากปี
1978-2018 ไทยในฐานะเพื่อนบ้าน
ต้องเข้าใจจีนให้มากขึ้น
ย้อนไปในช่วงที่จีนเริ่มเปิดประเทศ
ในปี 1978 หากคิดอัตราแลกเปลี่ยนใน
ตลาดเวลานั้น จีดีพีต่อหัวต่อปีของ
คนจีนเฉลี่ยเพียง 155 ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นเพียง 1 ใน 3 ของจีดีพีต่อหัวของ
กลุ่มประเทศแอฟริกาตอนล่างของ
ทะเลทรายซาฮาราเท่านั้น จากการ
จัดอันดับจีดีพีต่อหัวต่อปีกว่า 200
ประเทศเวลานั้น จีนอยู่อันดับที่ 3
จากท้าย ประเทศจีนไม่เพียงยากจน
เศรษฐกิจของประเทศยังมุ่งแต่การผลิต
ภายในประเทศ ปี 1978 การน�ำเข้าคิด
เป็น 5.6% ของจีดีพี ส่งออกคิดเป็น
4.1% ของจีดีพี 2 รายการรวมกันคิด
เป็น 9.7% ของจีดีพี
กล่าวได้ว่า การผลิตของประเทศ
จีนกว่าร้อยละ 90 ไม่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศเลย ประเทศ
ที่ยากจนมีคุณสมบัติร่วมอย่างหนึ่ง
คือ คนส่วนใหญ่อยู่ในชนบท

ในปี 2017 ที่ผ่านมา เมื่อเม็ดเงิน
ของอุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์
สามารถ “แซงหน้า” โฆษณาทาง
โทรทัศน์ได้เป็นครั้งแรกอยู่ที่ 2.09
ต่อ 1.78 แสนล้านดอลลาร์ โดย
เม็ดเงินฝั่งดิจิทัลมีสัดส่วน 41% เมื่อ
เทียบกับฝั่งทีวีอยู่ที่ 35% ของภาพรวม
อุตสาหกรรมโฆษณาทั้งหมด จากการ
เปิดเผยของบริษัทซื้อสื่อโฆษณา ไอพีจี
มีเดียแบรนด์ส
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เฟซบุ๊กไม่ได้เปิดแพลตฟอร์มให้คนเข้า
มาใช้งานฟรีๆ แต่น�ำข้อมูลเหล่านั้นไป
ขาย ซึ่งข้อมูลมหาศาลระดับพันล้าน
แอ็กเคานต์ หรือที่รู้จักในชื่อ Big Data
ย่อมต้องถูกน�ำไปวิเคราะห์สังเคราะห์
แบบแยกย่อยให้ ใช้งานได้ง่าย ก่อนจะ
ไปถึงมือบริษัทสินค้าหรือผู้ค้ารายย่อยที่
จะลงโฆษณากับเฟซบุ๊ก ดังนั้นจึงเกิด
นายหน้าค้าข้อมูล หรือ Data brokers
ขึ้นมา นายหน้าเหล่านี้จ่ายเงินให้
เฟซบุ๊กแล้วน�ำข้อมูลมาสังเคราะห์ก่อน
จะขายต่ออีกที ส่วนใหญ่บริษัทที่ซื้อไป
จะเป็นบริษัทที่แทบไม่มีฐานข้อมูลลูกค้า
หรือเป็นบริษัทที่ไม่ได้คลุกคลีกับราย
ย่อยหรือค้าปลีก และไม่รู้ถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภค
แกรม มัดด์ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ผลิตภัณฑ์การตลาดของเฟซบุ๊ก ระบุว่า
แม้ว่าการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะ
ดังกล่าวจะเป็นเรื่องธรรมดาของ
อุตสาหกรรมนี้ ไปแล้ว แต่เฟซบุ๊กก็

เชื่อว่าการตัดสัมพันธ์กับบริษัทนายหน้า
ภายในช่วง 6 เดือนข้างหน้านี้ จะช่วย
ปรับปรุงเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ ใช้
งานบนเฟซบุ๊กได้ ซึ่งเบื้องต้นจะยุติ
ความสัมพันธ์กับรายใหญ่ 9
บริษัท เช่น แอคเซียม (Acxiom)
ดับเบิลยูพีพี (WPP) ออราเคิล ดาต้า
คลาวด์ (Oracle Data Cloud)
ทรานส์ยูเนียน (TransUnion) และ
เอ็กซ์พีเรียน (Experian)
แม็ต แมคโกแวน ประธานบริษัท
การตลาด อเดสทรา ระบุว่า การอุด
ช่องโหว่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ
แวดวงโฆษณาอย่างมาก เพราะที่
ผ่านมาบริษัทนายหน้าข้อมูลเหล่านี้
ท�ำให้บริษัทโฆษณาต่างๆ ท�ำงานได้ง่าย
ขึ้น และรู้สึกจ่ายเงินไปอย่างคุ้มค่าตรง
จุด เพราะสามารถโฆษณาได้ตรงกลุ่ม
เป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าอาจจะซื้อ
สินค้านั้นๆ
ทั้งนี้ การตัดสัมพันธ์ของเฟซบุ๊ก
ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามบริษัทข้อมูล
และแอพพลิเคชั่นที่ 3 เข้าถึงข้อมูล
ผู้ ใช้ “อย่างสิ้นเชิง” แต่หมายถึงการ
จ�ำกัดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูล ที่ส่วน
ใหญ่จะได้ข้อมูลระดับพื้นฐานเท่านั้น
แต่เพียงเท่านี้ก็อาจท�ำให้การท�ำโฆษณา
แบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย ท�ำได้ยาก
กว่าเดิม
หุ้นของบริษัท แอคเซียม ที่ถือเป็น
1 ในบริษัทนายหน้าข้อมูลรายใหญ่ที่ถูก
เฟซบุ๊กตัดสัมพันธ์ล่าสุดนี้ ร่วงลงไป

มากกว่า 10% ระหว่างการซื้อขาย
เช่นเดียวกับหุ้นบริษัทนายหน้ารายอื่นๆ
ที่ร่วงลงหนักเช่นกัน  
แอคเซียม มองว่า มาตรการของ
เฟซบุ๊กจะยังไม่กระทบกับรายได้ ใน
ปีงบประมาณปัจจุบันที่จะสิ้นสุดใน
เดือน มี.ค.นี้ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะท�ำ
รายได้ระหว่าง 910-915 ล้านดอลลาร์
แต่ผลกระทบน่าจะหนักในปีงบประมาณ
ถัดไป เบื้องต้นนั้นคาดว่าอาจส่งผล
กระทบให้รายได้หดหายไปถึง 25 ล้าน
ดอลลาร์
เพราะนอกจากตัวเฟซบุ๊กเองแล้ว
ยังต้องไม่ลืมว่าฟาก “สหภาพยุโรป
(อียู)” ก็ก�ำลังจะเริ่มบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพลเมือง
อียู ที่มีชื่อว่า General Data
Protection Regulation (GDPR)
อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 25 พ.ค.นี้
ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะกระทบต่อการท�ำ
โฆษณาแบบเจาะจงบนทุกแพลตฟอร์ม
ไม่ใช่แค่เฟซบุ๊ก
“กูเกิล อิงค์” ซึ่งเป็นอีก
แพลตฟอร์มรายใหญ่ และเป็น 1
ใน 2 บริษัทเคียงคู่มากับเฟซบุ๊ก
ผู้ผูกขาดโฆษณาออนไลน์ของโลก
(Duopoly) เริ่มประกาศมาตรการ
หลายอย่างเพื่อเตรียมรับมือกับ GDPR
ออกมาแล้ว เช่น การออกโซลูชั่นให้
บริษัทสื่อ เช่น เว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เลือกที่จะซื้อแอดโฆษณา
ที่ไม่ได้มาจากการท�ำ Ad Targeting
เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงหากโฆษณานั้นได้
ข้อมูลมาโดยผิดกฎหมาย GDPR และ
อาจท�ำให้ต้องติดร่างแหเป็นจ�ำเลย
แรกๆ ที่ถูกฟ้องร้องไปด้วย นอกจากนี้
ยังมีการปรับเปลี่ยนอีกหลายอย่าง
เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกกฎหมาย
ตัวนี้เล่นงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่
ยุโรปก�ำลังจับจ้องบริษัทไอทียักษ์ ใหญ่
ข้ามชาติมากขึ้น
ผลกระทบต่อแวดวงสื่อโฆษณา
ออนไลน์ทั่วโลก จากการปรับตัวครั้ง
ใหญ่ของสื่อโซเชียลมีเดียระดับพันล้าน
แอ็กเคานต์เช่นนี้ อาจหนักหนาตามมา
ไม่แพ้กัน และยังต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจยัง
ไม่จบแค่ในวันนี้ n

จากแร้นแค้นสู่มั่งคั่ง
ย้อนมองเศรษฐกิจจีนรอบ 40 ปี (1)
และเวลานั้นประชากรในชนบทของจีน
มีถึง 81% อีกทั้งประชาชน 84% ของ
ประเทศยังมีค่าครองชีพเพียง 1.25
ดอลลาร์/วัน ต�่ำกว่าเส้นความยากจน
ตามมาตรฐานสากล
การปฏิรูปของจีนถึงวันนี้ครบ
40 ปี จีนเปลี่ยนแปลงราวฟ้ากับดิน
เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วเฉลี่ย 9.6%
ต่อปี การค้าระหว่างประเทศก็เติบโต
รวดเร็วเช่นกัน ตลอด 40 ปี การ
เติบโตทางการค้าระหว่างประเทศของ
จีนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.8% ส�ำหรับประเทศ
ใหญ่อย่างจีนที่มีประชากรกว่า 1,000
ล้านคน การค้าระหว่างประเทศคิดเป็น
สัดส่วนต่อจีดีพีมากที่สุด โดยเป็น
สัดส่วนถึง 30% ในปี 2017 ด้วยการ
พัฒนาที่รวดเร็วนี้ จีดีพีของจีนโดย
เฉลี่ยจากเดิม 155 ดอลลาร์ จึงเพิ่ม
เป็น 9,460 ดอลลาร์ ในปัจจุบัน จีน
กลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ระดับบนแล้ว
ความพยายามปฏิรูปอย่างไม่
หยุดนิ่ง ท�ำให้ ในปี 2009 ขนาด
เศรษฐกิจจีนล�้ำหน้าญี่ปุ่น กลายเป็น
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ
2 ของโลก ในปี 2010 เศรษฐกิจจีน

ล�้ำหน้าเยอรมนีกลายเป็นประเทศ
ที่ส่งออกมากสุดของโลก
นอกจากนี้ โครงสร้างการส่งออก
ของจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงมากเช่นกัน
ปี 1978 จีนมีการส่งออกในปริมาณต�่ำ
ในบรรดาสินค้าที่ส่งออกนั้น 75% เป็น
สินค้าเกษตรหรือไม่ก็เป็นสินค้าแปรรูป
ทางการเกษตร ปัจจุบันสินค้าส่งออก
ของจีนกว่า 97% เป็นสินค้าที่ผลิตทาง
อุตสาหกรรม จีนกลายเป็นโรงงานของ
โลก ปี 2013 มูลค่าการค้ารวมของจีน
สูงกว่าสหรัฐ จีนกลายเป็นประเทศ
การค้ารายใหญ่ที่สุดของโลก ปี 2014
ขนาดเศรษฐกิจจีนใหญ่กว่าสหรัฐหาก
ค�ำนวณจากอ�ำนาจซื้อ กลายเป็น
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
ของโลก
ดร.หลินอี้ฟู ศาสตราจารย์ด้าน
เศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
อดีต Chief Economist ของ World
Bank (2008-2010) กล่าวเร็วๆ นี้ว่า
ช่วงที่ผ่านมาจีนท�ำให้ประชากรหลุดพ้น
ความยากจนได้กว่า 700 ล้านคน
เป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่มากหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมาที่ช่วย
ลดความยากจนของมนุษยชาติลงได้

ปี 1997 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน
และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก
ประเทศจีนได้มีมาตรการ 2 อย่าง
คือ 1.ยืนยันไม่ลดค่าเงินหยวน
2.ยังคงรักษาระดับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้ที่ 8% ท�ำให้เกิด
เสถียรภาพและช่วยดึงเศรษฐกิจ
ของเอเชียตะวันออกให้ฟื้นคืนได้เร็วขึ้น
ปี 2008 หลังวิกฤตทางการเงิน
ระหว่างประเทศแพร่กระจายไปทั่ว
ประเทศจีนใช้นโยบายการคลังเชิงรุก
4 ล้านล้านหยวน
นโยบายนี้ ไม่เพียงท�ำให้เศรษฐกิจ
จีนเติบโตรวดเร็ว ยังท�ำให้จีนลุกขึ้น
ยืนด้วยขาของตนเองอย่างมั่นคง
และยังท�ำให้ประเทศที่เป็นตลาด
เกิดใหม่อื่นๆ ได้รับผลพวงนี้ด้วย
รวมทั้งช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว จากปี 2008 มาถึงวันนี้
นับรวมได้ 10 ปี ในแต่ละปีเศรษฐกิจ
จีนมีส่วนหนุนเสริมการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกกว่า 30%
วันศุกร์หน้ามาติดตามกันต่อว่า
เหตุใดจีนบริหารเศรษฐกิจให้พัฒนา
อย่างรวดเร็วและรักษาอัตราการเติบโต
ได้ถึงทุกวันนี้ n

