เศรษฐกิจจีนไตรมาสสามโตร้ อยละ 6.9 จริงหรื อ?
ศูนย์ วิเคราะห์ เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินว่ าตัวเลขจีดีพีจนี ไตรมาสสามที่ทางการประกาศ
ออกมาที่ร้อยละ 6.9 อาจจะสูงเกินจริงเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชีว้ ดั พืน้ ฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่ วนใหญ่ เช่ นการผลิต
ไฟฟ้า การผลิตซีเมนส์ การขนส่ ง การระดมทุน การก่ อสร้ าง ที่ล้วนมีการเติบโตน้ อยกว่ าร้ อยละ 6.9 ทัง้ นัน้ โดยเศรษฐกิจ
จีนที่ชะลอลงมากอาจจะส่ งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยที่ยงั ต้ องพึ่งพาจีนได้ มากกว่ าที่เราคาดไว้
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเป็ นหนึง่ ในปั จจัยหลักที่ทาให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯตัดสินใจชะลอการขึ ้นดอกเบี ้ยออกไป ทาให้
เศรษฐกิจของประเทศส่งออกสินค้ าโภคภัณฑ์ตกต่าจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ที่ลดลง และทาให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลด
คาดการณ์การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี นี ้ลงเหลือร้ อยละ 2.7 จากร้ อยละ 3 ซึง่ สอดคล้ องกับการประเมินของทางศูนย์วเิ คราะห์ฯ
ทาไมจีนถึงมีอิทธิพลในแง่ลบกับโลกมากขนาดนี ้ทังๆ
้ ที่เศรษฐกิจยังโตได้ ในระดับสูงถึงร้ อยละ 6.9 ในไตรมาสสามที่ผา่ นมา
นัน่ เป็ นเพราะว่าเศรษฐกิจจีนซึง่ ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐฯนันอาจจะเติ
้
บโตได้ จริ งน้ อยกว่านัน้ ด้ วยความ
ยากลาบากในการเก็บข้ อมูลและการประเมินผลทางสถิตเิ นื่องจากเศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างก้ าวกระโดดในช่วงที่ผา่ นมาและยังอยู่
ในช่วงของการปฎิรูปเศรษฐกิจ จึงส่งผลทาให้ ตวั เลขที่ประกาศออกมาอาจจะไม่สอดคล้ องกับภาพรวมทางเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง
ศูนย์วเิ คราะห์ฯใช้ ตวั แปรหลัก 6 ตัวในการประเมินภาพรวมทางเศรษฐกิจจีนซึง่ พบว่าในเดือนสิงหาคมการผลิตไฟฟ้ าโตร้ อย
ละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า การผลิตซีเมนต์หดตัวร้ อยละ 4.2 การระดมทุนโดยรวมในประเทศ (Total Social
Financing หรื อ TSF) ในช่วง 8 เดือนแรกของปี นี ้หดตัวร้ อยละ 9.8 การก่อสร้ างโตร้ อยละ 2.5 ปริ มาณการขนส่งสินค้ าโตร้ อยละ 0.9
การเดินทางของผู้โดยสารทังเพื
้ ่อธุรกิจและท่องเที่ยวโตร้ อยละ 7 โดยการขนส่งสินค้ าและการเดินทางนันนั
้ บรวมทัง้ ทางบก ทางน ้าและ
ทางอากาศ โดยรวมแล้ วจะเห็นได้ วา่ ทุกตัวแปรยกเว้ นการเดินทางล้ วนมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่น้อยกว่าการเติบโตของจีดีพีที่ร้อยละ
6.9 ทังนั
้ น้
อย่างไรก็ดีตวั แปรทังหมดดั
้
งกล่าวสามารถใช้ สะท้ อนโครงสร้ างของ
เศรษฐกิจจีนได้ ในภาพกว้ างเท่านันแต่
้ ไม่สามารถใช้ วดั กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได้ โดยละเอียด นายกรัฐมนตรีจีน หลี่ เค่อเฉียง เคยกล่าวไว้ ในปี 2543 เมื่อ
ครัง้ ที่เขายังเป็ นเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงสุดระดับมณฑลว่าเมื่อเขาจะประเมิน
เศรษฐกิจจีนเขาจะดูข้อมูลตัวเลขสามชุด ได้ แก่ การบริ โภคพลังงาน ปริ มาณ
การขนส่งทางรถไฟ และมูลค่าสินเชื่อที่ปล่อยออกไปเนื่องจากตัวเลขอื่นๆ
ทังหมด
้
โดยเฉพาะตัวเลขจีดีพี เป็ นเพียงข้ อมูลอ้ างอิงเท่านัน้ นักวิเคราะห์จงึ
ได้ สร้ างดัชนีหลีเ่ ค่อเฉียงขึ ้นมาเพือ่ ใช้ ประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจจีนซึง่
แสดงการเติบโตทีร่ ะดับร้ อยละ 3.1 ในเดือนสิงหาคม
ไทยจะได้ รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงผ่านสาม
ช่องทางหลักคือ 1) ส่งออกสินค้ าไปจีนได้ น้อยลงโดยสินค้ าหลักที่ไทยส่งไป
จีนคือ ยางพารา พลาสติกและเครื่ องจักร 2) รายได้ เกษตรกรลดลงจากราคาสินค้ าเกษตรที่ตกตา่ เนื่องจากจีนเป็ นผู้บริ โภคหลักของ
สินค้ าโภคภัณฑ์หลายชนิดและมีความต้ องการสินค้ าเหล่านี ้ลดลง 3) นักท่องเที่ยวจีนอาจลดการใช้ จ่ายในการมาเที่ยวประเทศไทยลง
แต่อาจจะลดลงเพียงเล็กน้ อยเนือ่ งจากการจ้ างงานที่ยงั อยูใ่ นระดับสูงจะช่วยหนุนการใช้ จา่ ยของประชาชนจีนได้
โดยสรุปแล้ วเศรษฐกิจจีนอาจโตได้ จริ งน้ อยกว่าตัวเลขที่ทางการจีนประกาศไว้ ที่ร้อยละ 6.9 มากและอาจส่งผลกระทบกับ
เศรษฐกิจประเทศอื่นๆ ที่ยงั ต้ องพึง่ พาจีนรวมถึงประเทศไทยมากกว่าทีเ่ ราคาด ซึง่ ตัวเลขการเจริ ญเติบโตที่แท้ จริงของจีนนันจะเป็
้
น
เท่าไรคงจะไม่มใี ครทราบได้ อย่างแท้ จริ ง
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