บทสรุปผู้บริหาร
ไทยควรปรับตัวอย่างไร ? : สหภาพยุโรป-จีนเป็นคู่ค้าสาคัญของโลก
1.ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหภาพยุโรป-จีน ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ ระหวําง
กันในปี พ.ศ. 2518 โดยในชํวง 10 ปี (2528-2537) การค๎าระหวํางสองฝ่ายขยายตัว 3 เทํา จากมูลคํา 14.3
พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 45.6 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการประชุมหารือกันอยําง
ตํอเนื่อง ลําสุดเดือนมิถุนายน 2557 มีการประชุม 11th EU-China Joint Steering Committee in Science
and Technology ที่กรุงบรัสเซลส์
2.ภาพรวมการค้าระหว่าง สหภาพยุโรป-จีน ปี 2556 สรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้
2.1 การค๎าสินค๎า (Trade in goods) : สหภาพยุโรปสํงออกไปจีนมูลคํา 198.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ
อัตราการขยายตัวร๎อยละ 3 (เมื่อเทียบกับปีกํอนหน๎า) โดยมีสินค๎าสํงออกมาก 5 อันดับแรก (ตามมูลคํา) ได๎แกํ
machinery & appliances, transport equipment, products of the chemical or allied industries,
base metals and articles thereof, plastics, rubber and articles thereof และนาเข๎าฯ มูลคํ า 374.8
พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการขยายตัวร๎อยละ - 4 มีสินค๎านาเข๎ามาก 5 อันดับแรก (ตามมูลคํา) ได๎แกํ
machinery & Appliances, textiles & textile articles, miscellaneous manufactured articles 1,
base metals and articles thereof, products of the chemical or allied industries สหภาพยุโรปขาด
ดุลการค๎า -176.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ
บทบาทของทั้งสองประเทศในการค๎าโลก ลําสุดสถิติของ WTO ปี 25562 แจ๎งวํา ภาพรวมการค๎าสินค๎า
ของโลก ประเทศที่สํงออกมาก 5 อันดับได๎แกํ สหภาพยุโรป จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเก าหลี
สํวนประเทศที่นาเข๎ามาก 5 อันดับแรกได๎แกํ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และฮํองกง
2.2 การค๎าธุรกิจบริการ (Trade in services) : ในปี 2555 (สถิติลําสุดของ International Trade Centre
หรือ ITC)3 สหภาพยุโรปสํงออกไปจีนมูลคํา 40.5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ เชํน transport (เชํน sea transport,
air transport), other business services (เชํน merchanting and other trade-related services,
operational leasing services) และนาเข๎าฯ มูลคํา 27.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ เชํน travel, transport
สหภาพยุโรปได๎ดุลการค๎า 13.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ
3.ผลกระทบและการปรับตัวของไทย : ข้อคิดเห็น 4
3.1 ผลกระทบตํอไทย – อาจต๎องสูญเสียตลาดและสํวนแบํงการค๎าในตลาดประเทศที่สาม (เชํน สหภาพ
ยุโรป) ทาให๎รายได๎จากการสํงออกของไทยและมีงบประมาณที่ใช๎ในการพัฒนาประเทศลดลง รวมทั้งขาดโอกาส
เสริมสร๎างศักยภาพด๎านตํางๆ
3.2 การปรับตัวของไทย:ข๎อคิดเห็น
1)ข๎อเปรียบเทียบสถานะสินค๎าบางรายการของจีนและไทย เชํน
-ในภาพรวมจีนมีต๎นทุนการผลิตต่ากวําไทย เชํน คําแรง วัตถุดิบ ในสินค๎าเสื้อผ๎า รองเท๎า เครื่องหนัง
ดอกไม๎ประดิษฐ์
- ไทยจาเป็นต๎องเลี่ยงการแขํงขันกับจีน ด๎วยการมุํง ผลิตสินค๎า premium ซึ่งเน๎นคุณภาพสูง การ
คัดสรรวัสดุ ใช๎การออกแบบ (design) มาเสริมสร๎าง value added (เชํน สุขภัณฑ์ ของตกแตํงบ๎าน)
3.3 มุมมองของไทยที่มีตํอจีน ซึ่งมองได๎ 2 ด๎านโดยจีนเป็นทั้งคูํแขํงและพันธมิตรของไทย ขึ้นอยูํกับปัจจัย
สาคัญเชํน ประเภทของสินค๎า สถานะ โอกาส สภาพแวดล๎อตลาดประเทศที
มใน
่สาม ซึ่งนาเข๎าสินค๎าประเภทเดียวกันทั้ง
จากไทยและจีน:1

ตามการจัด SITC (rev. 3 ) Product Groupings ได๎แกํสินค๎าหมวด 81 (เชํน prefabricated buildings ; sanitary, plumbing) ,88 (เชํน photographic
apparatus, equipment & supplies & optical goods) ,89 (ไมํรวม 891 ) ประเภท n.e.s. (ที่มา : unstats.un.org)
2
Modest trade growth anticipated for 2014 and 2015 following two year slump, Press/721 : 14 April 2014 ( ที่มา : www.wto.org)
3
ที่มา : www.trademap.org
4
เป็นความเห็นสํวนบุคคลของผู๎จัดทารายงานนี้ (นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย) เทํานั้น

1) คูํแขํง-ในสินค๎าที่ไทยมีจุดแข็งหรือได๎เปรียบ เชํน สินค๎าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค๎าพรีเมียม
และดีไซน์
2) พันธมิตร-ที่เข๎ารํวมทีมการผลิต ในสินค๎าที่ไทยยังไมํเข๎มแข็ง เชํน สินค๎า high technology โดย
เข๎ารํวมใน Supply Chain ทั้งนี้ ไทยต๎องปรับตัวให๎สอดคล๎องกับกระบวนการผลิตของโลกในปัจจุบัน ที่บริษัท
ขนาดใหญํ/บริษัทข๎ามชาติผลิตที่อาศัย Global Supply Chain โดยมี Supplier จากหลายประเทศ และจะ
เชื่อมโยงกันผํานระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลตั้งแตํการสั่งสินค๎า (order) -- > ผลิต -- >ขนสํง -- > ไปจนถึงการ
ชาระเงิน สํงผลให๎ในปัจจุบันกวําร๎อยละ 70 ของการค๎าโลกเป็นสินค๎าและบริการขั้นกลาง (intermediate
goods and services) และสินค๎าประเภททุน (capital goods)
3.4 แนวโน๎มการเจรจาการค๎าในปัจจุบัน จาเป็นต๎องเปลี่ยนจากประเด็นเดิมๆ (เกี่ยวกับการนาเข๎าและ
สํงออก) มาเป็นการให๎ความสาคัญกับการใช๎เครื่องมือการค๎าอื่นๆ ชํวยให๎การเคลื่อนที่ของGlobal Supply Chain
เป็นไปได๎งํายและสะดวกยิ่งขึ้น ในโลกที่เชื่อมโยงกันซึ่งสินค๎าเคลื่อนที่ข๎ามเขตแดน ทั้งการนาเข๎าเพื่อสํงออก
หลายตํอหลายครั้ง จึงจาเป็นต๎องปรับระบบการสํงผํานสินค๎าข๎ามเขตแดนให๎มีความคลํองตัวมากขึ้น
3.5 ไทยควรปรับกลยุทธและกาหนดบทบาทใน Global Supply Chain ซึง่ ไทยควรปรับใช๎กับทั้งจีนและ
สหภาพยุโรปตามความเหมาะสมเชํน
1) สินค๎าที่ไทยมีความเข๎มแข็งมีศักยภาพ ไทยควรมีบทบาทหลักใน Supply Chain
2) สินค๎าที่ไทยยังไมํเข๎มแข็ง เชํน สินค๎า high technology ไทยควรหาและเข๎ารํวมกับพันธมิตร เพื่อให๎
ได๎เข๎าไปอยูํใน Supply Chain พยายามปรับปรุงสถานะและเพิ่มความสาคัญ/บทบาทการผลิตของไทยให๎ขยับ
ฐานะสูงขึ้นเป็นลาดับอยํางตํอเนื่อง โดยต๎องได๎รับการถํายทอด technology ที่เกี่ยวข๎อง และนามาประยุกต์ปรับ
ใช๎กับการผลิต พัฒนา และคิดค๎นประดิษฐ์สินค๎าใหมํๆ ของไทย เพื่อให๎มีสํวนในการขยาย GDP รวมทั้งตลาดสินค๎า
และธุรกิจบริการอยํางมีศักยภาพและยั่งยืน
3.6 การเรํงปรับปรุงและพัฒนาในด๎านตํางๆ ที่สาคัญอยํางเป็นรูปธรรม และตํอเนื่อง เชํน
1) การศึกษา เน๎นพัฒนาศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ ให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศและ
อุตสาหกรรมใหมํๆ
2) เศรษฐกิจและสังคม ให๎ความสาคัญยิ่งตํอการวิจัยและพัฒนา (Research & Development หรือ
R & D) เชํน จัดสรรงบประมาณ ในแตํละปีอยํางตํอเนื่องจากอัตราสํวนของ GDP และการจัดตั้งห๎องตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค๎าตามหลักสากล เชํน อะไหลํรถยนต์ (ไมํต๎องสํงไปตรวจรับรองที่ตํางประเทศ)
3) กฎหมาย ระเบียบตํางๆ ให๎เข๎มแข็ง ทันสมัย และทันเหตุการณ์ของโลก มีการบังคับใช๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เชํน กฎหมายควบคุมและจากัดการใช๎สารเคมี กฎหมายการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ จาเป็ นต๎องมีข๎อมูลและเทคโนโลยีด๎านตํางๆ ที่ พร๎อมใช๎ประโยชน์และ
ทันสมัยที่สุด เชํน เศรษฐกิจการค๎า และการลงทุน ความก๎าวหน๎าทาง นวัตกรรมและวิทยาการใหมํๆ ความ
เคลื่อนไหวและแนวโน๎มของตลาดโลก
*******************
ส่วนอานวยการ สานักสารสนเทศการเจรจาการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สิงหาคม 2557
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1.ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างสหภาพยุโรป-จีน สรุปได๎ตามลาดับดังนี้
-พ.ศ. 2518 จีนและสหภาพยุโรปสถาปนาความสัมพันธ์ระหวํางกัน
-พ.ศ. 2528 จัดทาความตกลง EU-China Trade and Cooperation Agreement และได๎เจรจา
อยํางตํอเนื่อง ตํอมาในปี 2550 ได๎ยกระดับเป็น Partnership and Cooperation Agreement (PCA) โดยมี
การเจรจาหารือและความตกลงในประเด็นตํางๆ อยํางครอบคลุม
-พ.ศ. 2528-2537 ชํวง 10 ปี การค๎าระหวํางสองฝ่ายขยายตัว 3 เทํา จากมูลคํา 14.3 พันล๎าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 45.6 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ
-นับแตํทศวรรษ 1990 (ชํวงปี 2533) ผู๎นาระดับสูงของจีนให๎ความสาคัญและเดินทางเยือนสหภาพ
ยุโรปอยํางตํอเนื่อง และมักจะมีตกลงซื้อขายธุรกิจในสหภาพยุโรป (เชํน การควบรวมกิจการ การลงทุน ) โดยมี
ฝรั่งเศสเป็นผู๎นาในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ใกล๎ชิดกับจีน (รองจากรัสเซียในทวีปยุโรป)
-พ.ศ. 2534 สงครามเย็นสิ้นสุดลง5 สหภาพยุโรปมิได๎ให๎ความสาคัญตํอจีน เมื่อเทียบกับ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศอื่นในเอเชีย โดยทั้งสหภาพยุโรปและจีนมักกาหนดนโยบายด๎านความมั่นคงที่
สวนทางกัน เชํน สหภาพยุโรปซึ่งเป็นสมาชิกองค์การ NATO6 เข๎าแทรกแซงในโคโซโว แตํจีนไมํเห็นด๎วยและถือ
วําเป็นการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันจีนก็มองวําสหภาพยุโรปอํอนแอ พึ่งพา และกาหนด
นโยบายที่เกี่ยวข๎องตามสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปกครองของจีน การปฏิบัติตํอไต๎หวัน แม๎แตํใน
ด๎านเศรษฐกิจ จีนไมํพอใจที่สหภาพยุโรปใช๎มาตรการกีดกันสินค๎าสํงออก และคัดค๎านไมํยอมรับสถานะ
market economy ของจีน เพื่อให๎สามารถสมัครเข๎าเป็นสมาชิก WTO7 อยํางไรก็ตาม ความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจของสองฝ่ายก็ดาเนินตํอไป
-พ.ศ. 2537 สหภาพยุโรปกาหนดนโยบายใหมํ “New Asia Strategy” (มีการทบทวนและปรับปรุงใน
ปี 2544) สาหรับเกาหลีใต๎ ญี่ปุ่น จีน อาเซียน และประเทศอื่นในทวีปเอเชีย ในสํวนของจีนสรุปสาระสาคัญได๎
เชํน สนับสนุนเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในชํวงที่จีนมีการเปลี่ยนผําน (transition) สนับสนุนให๎จีนเข๎าเป็น
สมาชิก WTO สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการ นักลงทุนสหภาพยุโรปไปค๎าขาย และลงทุนในจีน 8
-พ.ศ. 2539 การประชุม Asia-Europe Meeting หรือ ASEM Summit ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ และจีน
เข๎ารํวมประชุมด๎วย
-พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤติการเงินในเอเชีย (Asian Financial Crisis) ทาให๎นักลงทุนไมํกล๎าเสี่ยง สํวนจีน
รอดพ๎นจากวิกฤติดังกลําวเพราะมีการจัดการที่ดี และปรับเปลี่ยนสถานะมาเป็นคูํค๎ารายใหญํของสหภาพยุโรป
-พ.ศ. 2541 การประชุมสุดยอด EU-China Summit โดยสหภาพยุโรปมีนโยบายเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์กับจีนให๎ใกล๎ชิดยิ่งขึ้น
-พ.ศ. 2544 เริ่มการประชุม EU-China Industrial Policy and Regulatory Cooperation
Dialogue ลําสุดประชุมฯ ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนกันยายน 2556
-พ.ศ. 2551 ความสัมพันธ์เย็นชาลง เมื่อนาย Nicolas Sarkozy อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส มีแผนที่จะ
พบปะกับองค์ Dalia Lama ผู๎นาทางด๎านจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบต ที่ลี้ภัย ออกจากทิเบตเมื่อปี 2502ไป
อยูํตํางประเทศ ปัจจุบันจีนจัดตั้งทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษ
-พ.ศ. 2552 จีนเป็นประเทศ Global Trader รายใหญํ โดยเป็นผู๎สํงออกรายใหญํที่สุดของโลก9
-2-พ.ศ. 2556 -จีนมีสถานะเป็น trading nation ที่ใหญํที่สุดของโลก
- การประชุม 16th China-EU Summit สมัยลําสุดเมื่อ 20-21 พฤศจิกายน ที่กรุงปักกิ่ง 10
-พ.ศ. 2557 - เดือนมีนาคม ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนเดินทางเยือนสหภาพยุโรป11
5

สงครามเย็น (Cold War) ชํวง พ.ศ. 2488-2534 เป็นการตํอสู๎กันระหวํางกลุํมประเทศ 2 กลุํม ที่มอี ุดมการณ์ทางการเมืองและระบอบการเมืองตํางกัน เกิดขึ้น
ในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายหนึ่งคือสหภาพโซเวียต เรียกวํา “คํายตะวันออก” (ปกครองด๎วยระบอบคอมมิวนิสต์) อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกาและกลุํม
พันธมิตร เรียกวํา “คํายตะวันตก” (ปกครองด๎วยระบอบเสริประชาธิปไตย) ทั้งสองฝ่ายแขํงขันกันสะสมอาวุธ เทคโนโลยีอวกาศ การจารกรรม เศรษฐกิจ และทา
สงครามผํานสงครามตัวแทน (Proxy War) โดยสนับสนุนให๎ประเทศพันธมิตรของตนเข๎าทาสงครามแทน เชํน สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม และสงคราม
อัฟกานิสถาน ที่เรียกวํา “สงครามเย็น” เนื่องจากเป็นการตํอสู๎กันระหวํางมหาอานาจ โดยใช๎จิตวิทยา ไมํได๎นาไปสูํการสูร๎ บด๎วยกาลังทหารโดยตรง อยําง
“สงครามร๎อน” (ที่มา : http://th.wikipedia.org)
6
NATO องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (North Atlantic Treaty Organization)
7
จีนเข๎าเป็นสมาชิก WTO เมื่อเดือนธันวาคม 2544 (ที่มา : www.logisticstime.net)
8
Asia Strategy of the European Union and Asia-EU Economic Relations : Basic Concepts and new Development by Sung-Hoon Park and
Heungchong Kim (ที่มา : www.eusa-japan.org)
9
Facts and figures on EU-China trade, March 2014 (ที่มา : trade.ec.europa.eu)
10
Press Release : China-EU 2020 Strategic Agenda for Cooperation released at 16th China-EU Summit, 23 นอาทาพ 2013 ( ที่มา : eeas.europa.eu)

- เดือนมิถุนายน การประชุม 11th EU-China Joint Steering Committee in Science

and Technology 12
สรุปข๎อมูลประเทศจีนและสหภาพยุโรป ดังตารางที่ 1 : สรุปข้อมูลประเทศจีนและสหภาพยุโรป
จีน (ปี 2554) 13 *
พื้นที่ 9.6 ล๎านตารางกิโลเมตร (ประมาณ 19 เทําของประเทศไทย)
เมืองหลวง กรุงปักกิ่ง
ประชากร 1,350 ล๎านคน (ลําสุดปี 2556 จานวน 1,357 ล๎านคน)
ประมุข ประธานาธิบดี นายสี จิ้นผิง (Xi Jinping)
ผู๎นารัฐบาล นายกรัฐมนตรี นายหลี่ เคํอเฉียง (Li Keqiang)

สหภาพยุโรป (ปี 2554) 14 *
พื้นที่ (รวม) 4.3 ล๎านตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (โดยพฤตินัย)
ประชากร 502.5 ล๎านคน (ลําสุดปี 2556 จานวน 506.7 ล๎านคน)
ประมุข President of the Commission นาย Jose Manuel
Barroso ครบวาระ 30 ต.ค. 2557 และ นาย. Jean-Claude
Juncker ดารงตาแหนํงตํอ
President of the European Council นาย Herman Van Rompuy
เขตการปกครอง การปกครองสํวนกลางแบํงออกเป็น 23 มณฑล เขตการปกครอง มีสมาชิก 27 ประเทศ16 (ประเทศที่มีขนาดใหญํ
(รวมถึงไต๎หวัน) 5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง ได๎แกํ เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน) แตํละประเทศสมาชิกมีรัฐบาลและ
กวางสี และทิเบต ) 4 มหานครขึ้นตํอสํวนกลาง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ๎ อธิปไตยของตนเอง
เทียนจิน และฉงชิ่ง) 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮํองกง และมาเก๏า)
หนํวยเงินตรา “เหรินหมินปี๋” โดยมีหนํวยเรียกเป็น “หยวน”15
หนํวยเงินตรา ยูโร (มี 18 ประเทศ 17) สํวนที่เหลือยังคงใช๎สกุล
เงินตนเอง เชํน อังกฤษ (เงินปอนด์สเตอร์ลิง)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP : current prices) 5.9 ล๎านล๎านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP : current prices) 6.8 ล๎านล๎าน
สหรัฐ (ลําสุดปี 2556 มูลคํา 9.24 ล๎านล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
ดอลลาร์สหรัฐ (ลําสุดปี 2556 มูลคํา 17.3 ล๎านล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
การค๎าสินค๎ากับตํางประเทศ มูลคํารวม 3,642.1 พันล๎านดอลลาร์ การค๎าสินค๎ากับตํางประเทศ มูลคํารวม 4,389.3 พันล๎านดอลลาร์
สหรัฐ(ลําสุดปี 2556 มูลคํารวม 4,160 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
สหรัฐ (ลําสุดปี 2556 มูลคํารวม 4,537 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
การสํงออก : 1,898.6 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ (ลําสุดปี 2556 การสํงออก: 2,087.7 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ(ลําสุดปี 2556 มูลคํา
มูลคํา 2,210 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ -สํงออกมากเป็นอันดับสอง)
2,302 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ- สํงออกมูลคําสูงอันดับหนึ่งของโลก)
(สหภาพยุโรปเป็นแหลํงนาเข๎าสินค๎าจีนอันดั บ 1 มูลคํา 292.3
พันล๎านยูโร) (ลําสุดปี 2556 มูลคํา 280.0 พันล๎านดอลลาร์)
การนาเข๎า : 1,743.5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ (ลําสุดปี 2556 มูลคํา การนาเข๎า : 2,301.8 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ (ลําสุดปี 2556 มูลคํา
1,950 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
2,235 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
ดุลการค๎า : 155.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ (ลําสุดปี 2556 ได๎ ดุลการค๎า : ขาดดุล 214.3 พันล๎านยูโร (ลําสุดปี 2556 ได๎ดุลการค๎า
ดุลการค๎า 260 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
67 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
คูํค๎าสาคัญ 5 อันดับแรก-ไมํรวมฮํองกง (มูลคําการค๎ารวม) : คูคํ ๎าสาคัญ 5 อันดับแรก (มูลคําการค๎ารวม) : สหรัฐฯ (606.2
สหภาพยุโรป (567.2 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ ) สหรัฐ (446.7) พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) จีน (575.6) รัสเซีย (414.0)
อาเซียน (362.9) ญี่ปุ่น (342.9) เกาหลีใต๎ (245.6) ( ฮํองกงเป็นคูํ สวิตเซอร์แลนด์ (310.1) นอร์เว (188.3)
ค๎าอันดับ 3 ของจีน มูลคําฯ 283.5)

-3สรุปข๎อมูลประเทศจีนและสหภาพยุโรป ดังตารางที่ 1 : สรุปข้อมูลประเทศจีนและสหภาพยุโรป (ต่อ)
จีน (ปี 2554) 18 *
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สหภาพยุโรป (ปี 2554) 19 *

สานักขําวกรมประชาสัมพันธ์ (ที่มา : thainews.prd.go.th)
ที่มา : ec.europa.eu
13
ที่มา : กระทรวงการตํางประเทศ(www.mfa.go.th) และ ThaiBiz.net กรมเศรษฐกิจระหวํางประเทศ กระทรวงการตํางประเทส
(www.thaibiz.net), ศูนย์ข๎อมูล
เพื่อธุรกิจไทยในจีน(www.thaibizchina.com), CIA World Fact Book (www.cia.gov), http://data.worldbank.org, www.wto.org, www.ecb.europa.eu
14
ที่มา : eurostat Pocketbooks : International trade and foreign direct investment 2013 edition (epp.eurostat.ec.europa.eu) , www.cia.gov,
www.gfmag.com, en.wikipedia.org , www.globalsmes.org
15
1 หยวน เทํากับประมาณ 4.68 บาท), 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทํากับฯ 6.504 หยวน, 1 ยูโร เทํากับฯ 9.131 หยวน
16
โครเอเชีย เป็นประเทศสมาชิกลําสุดที่ 28 เมื่อกลางปี 2556
17
ยูโรโซน (euro zone) ปี 2557 มี 18 ประเทศ ได๎แกํ ออสเตรีย เบลเยี่ยม ไซปรัส เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลีลักเซมเบอร์ก
ลัตเวีย มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน
18
ที่มา : กระทรวงการตํางประเทศ(www.mfa.go.th) และ ThaiBiz.net กรมเศรษฐกิจระหวํางประเทศ กระทรวงการตํางประเทส
(www.thaibiz.net), ศูนย์ข๎อมูล
เพื่อธุรกิจไทยในจีน(www.thaibizchina.com), CIA World Fact Book (www.cia.gov), http://data.worldbank.org, www.wto.org, www.ecb.europa.eu
12

-จีนเป็นผู๎สํงออกสินค๎ารายใหญํที่สุด +เป็นแหลํงผลิตสินค๎าให๎ EU

-EU เป็นคูํค๎าอันดับ 1 ของจีน, เป็นแหลํงถํายทอด high-technology
transfers ของจีน
สินค๎านาเข๎าสาคัญ แผงวงจรไฟฟ้า ปิโตรเลียมดิบ น้ามันดิบ
สินค๎านาเข๎าสาคัญ เชื้อเพลิงและน้ามันดิบ เครื่องจักร
ยานพาหนะ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อัญมณี สิ่งทอ เครื่องบิน โลหะ
สินค๎าสํงออกสาคัญ เชํน เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เสื้อผ๎า
สินค๎าสํงออกสาคัญ เชํน เครื่องจักร ยานพาหนะ เวชภัณฑ์
รองเท๎า กระเป๋า เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก รถยนต์
เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง เครื่องบิน พลาสติก เหล็กและเหล็ กกล๎า
แรํเหล็ก ถํานหิน ถั่ว
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฟอร์นิเจอร์
เงินทุนสารองเงินตราระหวํางประเทศ3.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ (สูง เงินทุนสารองเงินตราระหวํางประเทศ 812.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ
ที่สุดของโลก) (ลําสุด พ.ค. 57 มูลคํา 4 ล๎านล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
(ลําสุด มิ.ย.57 มูลคํา 791.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ )
การลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศรวม116 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนโดยตรงจากตํางประเทศรวม 805.4 พันล๎านดอลลาร์
(ลําสุดปี 2556 มูลคํา 117.6 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
สหรัฐ 22 (สถิติลําสุด)
จีนลงทุนในตํางประเทศรวมทั้งหมด
137.7 พันล๎านดอลลาร์ EU ลงทุนในตํางประเทศรวมทั้งหมด 501.8 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ
20
สหรัฐ (ลําสุดปี 2556 มูลคํา 123.9 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ)
(ลําสุดปี 2556 มูลคํา 246.2 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ )
การลงทุนของจีนใน EU (ไมํรวมฮํองกง) : 7.56 พันล๎านดอลลาร์ การลงทุนของEU ในจีน (ไมํรวมฮํองกง):23.7 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ 23
สหรัฐ 21 (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 26.8 เมือ่ เทียบกับปีกํอนหน๎า)
(ลําสุดปี 2555 มูลคํา 31.5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ )
รายได๎ประชาชาติตํอหัว 4,414 ดอลลาร์สหรัฐ
รายได๎ประชาชาติตํอหัว 35,300 ดอลลาร์สหรัฐ 24
(ลําสุดปี 2556 อัตรา 6,560 ดอลลาร์)
(ลําสุดปี 2556 มูลคํา 34,300 ดอลลาร์สหรัฐ)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจร๎อยละ 9.2 (ลําสุดปี 2556 ร๎อยละ 7.7)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจร๎อยละ 1.6 (ลําสุดปี 2556 ร๎อยละ 0.1)
* หมายเหตุ : ข๎อมูลปี 2554 มีความสมบูรณ์ที่สุด ณ เดือนสิงหาคม 2557

2.ภาพรวมการค้าระหว่างจีน-สหภาพยุโรป ปี 2556
2.1 การค้าสินค้า (Trade in goods)
(1)สหภาพยุโรป 25 มูลคําการค๎าสินค๎ารวมของสหภาพยุโรปคิดเป็น 1 ใน 6 ของมูลคําการค๎าสินค๎าของ
โลก สูงกวําการค๎าธุรกิจบริการ (trade in services) ประมาณ 3 เทํา WTO รายงานในเอกสารเผยแพรํ26
สรุปได๎ดังนี้ ในปี 2555-56 สหภาพยุโรปประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีอัตราการวํางงานสูงในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปที่ในเงินยูโร (euro zones) ยกเว๎นเยอรมนี ทาให๎การสํงออกของสหภาพยุโรปไปทั่วโลก
(extra-EU) ขยายตัวร๎อยละ 6 (มูลคํา 2,302 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) และนาเข๎าลดลงร๎อยละ -3 (มูลคํา 2,235
พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) ได๎ดุลการค๎า 0. 067 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีประเทศสมาชิกฯ ที่สํงออกมากที่สุด
ตามลาดับ 5 ประเทศได๎แกํ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เบลเยี่ยม สเปน และนาเข๎ามากที่สุดตามลาดับ 5
ประเทศได๎แกํ เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี
-4-สหภาพยุโรปสํงออก-นาเข๎าจากจีน : สํงออกสินค๎าไปจีนมูลคํา 143.9 พันล๎านยูโร (ประมาณ 195.5
พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร๎อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับปีกํอนหน๎า เป็นแหลํงนาเข๎าสินค๎าสํงออก
ของจีนรายใหญํที่สุด (biggest export destination) ในปี 2555 มีมูลคําการค๎าสินค๎ารวม 289.9 พันล๎านยู
โร27 (ประมาณ 393.7 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) 28 โดยสหภาพยุโรปเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค๎ามูลคํา
19

ที่มา : eurostat Pocketbooks : International trade and foreign direct investment 2013 edition (epp.eurostat.ec.europa.eu) , www.cia.gov,
www.gfmag.com, en.wikipedia.org , www.globalsmes.org
20
TUSIAD China Business Insight, February 2013 (ที่มา : www.tusiad.org)
21
ปี 2554 จีนไปลงทุนมาก 6 อันดับแรกตามลาดับ ได๎แกํ ฮํองกง (35.6 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) Virgin Islands (6.2) Cayman Islands (4.9) ฝรั่งเศส (3.4)
สิงคโปร์ (3.2) ออสเตรเลีย (3.1)
22
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทํากับ 0.73699 ยูโร ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2557 (ที่มา : www.x-rates.com)
23
ปี 2554 สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศที่ลงทุนสูงสุดในจีน อีก 4 ประเทศได๎แกํ ไต๎หวัน ฮํองกง สหรัฐฯ ญี่ปุ่น (ที่มา : ec.europa.eu/trade)
โดยไปลงทุนมาก 6 อันดับแรกตามลาดับ ได๎แกํ สหรัฐฯ ( 110.6 ล๎านยูโร) บราซิล (27.9) จีน (17.5) แคนาดา (12.4) อินเดีย (12 ) ญี่ปุ่น (3.6)
24
ที่มา : www.indexmundi.com/european_union/
25
ที่มา : epp.eurostat.ec.europa.eu
26
Press Release : Modest trade growth anticipated for 2014 and 2015 following two years slump (ที่มา : www.wto.org)
27
“Facts and figures on EU-China trade. Did you know ?” October 2013 ( ที่มา : ec.europa.eu/trade)
28
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร เทํากับ 1.35910 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 (ที่มา : www.xe.com)

143.8 พันล๎านยูโร (ประมาณ 198 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงร๎อยละ 6.6 โดยการขาดดุลการค๎านี้มีสาเหตุ
มาจากสินค๎าที่สาคัญเชํน office and telecommunication equipment รองเท๎า สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล๎า
(สหภาพยุโรปมองวํา จีนเป็นตลาดเป้ าหมายที่สาคัญยิ่ง (strategic market) เนื่องจากทุกปีประชากรจีน
ประมาณ 20 ล๎านคนจะมีรายได๎เพิ่มขึ้น และ ถูกจัดอยูํในระดับชนชั้นกลาง (มีรายได๎ตํอปีตํอคน 13,500
ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะสามารถซื้อหาสินค๎าและบริการที่อานวยความสะดวกได๎มากขึ้น จึงเป็นโอกาส ดีของสินค๎า
จากสหภาพยุโรป (เชํน รถยนต์ สินค๎า brand name) สํงผลให๎ภาคธุรกิจของสหภาพยุโรปขยายตัว
สินค๎าที่สหภาพยุโรปสํงออก 5 อันดับแรก (ตามมูลคํา) ได๎แกํ machinery & appliances (65.6 พันล๎าน
ดอลลาร์สหรัฐ) transport equipment (47.9 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ), products of the chemical or
allied industries (17.9 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ), base metals and articles thereof (16.5 พันล๎าน
ดอลลาร์สหรัฐ), plastics, rubber and articles thereof (8.0 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) สินค๎าที่สหภาพยุโรป
นาเข๎าจากจีน 5 อันดับแรก (ตามมูลคํา) ได๎แกํ machinery & appliances (188.31 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ),
textiles & textile articles (47.2 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ), miscellaneous manufactured articles29(34.3
พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ), base metals and articles thereof (23.9 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ), products of
the chemical or allied industries (16.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นแหลํงนาเข๎าสินค๎า
จีนอันดับ 1 ลําสุดปี 2556 มูลคํา 280.0 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ
(2) จีน : เมื่อนับ current GDP (GDP ณ ราคาปัจจุบัน) จีนมีเศรษฐกิจขนาดใหญํและมีอานาจซื้ออันดับ 2
ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและสูงมากเฉลี่ยร๎อยละ10 ในชํวง
30 ปี30 ทั้งยังเป็นผู๎ผลิตและผู๎สํงออกรายใหญํที่สุดของโลก และเป็นผู๎นาเข๎าอันดับ 2 ของโลกด๎วย โดยแหลํง
ผลิตสินค๎าอุตสาหกรรมมักจะตั้งอยูํบริเวณชายฝั่งทะเล และผลิตสินค๎าสาคัญเชํน mining & ore processing,
iron, steel, aluminum, coal, machine building, textiles & apparel, petroleum, chemicals,
fertilizers, consumer products (เชํน footwear, toys, electronics, food processing, transportation
equipment, telecommunications equipment, vehicles, satellites)
-จีนสํงออกไปทั้งโลก มูลคํารวม 2.2 ล๎านล๎านดอลลาร์สหรัฐ (สินค๎าสํงออกที่สาคัญเชํน electrical
& other machinery, data processing equipment, apparel, textiles, iron & steel, optical,
medical equipment และสินค๎าอุตสาหกรรมแทบจะทุกรายการ โดยสํงออกมากตามลาดับไปยังฮํองกง (ร๎อย
ละ 17.4) สหรัฐฯ (ร๎อยละ 16.7) ญี่ปุ่น (ร๎อยละ 6.8) เกาหลีใต๎ (ร๎อยละ 4.1)) จีนนาเข๎ามูลคํา 1.9 ล๎านล๎าน
ดอลลาร์สหรัฐ (สินค๎านาเข๎าที่สาคัญเชํน electrical & other machinery, oil & mineral fuels, optical,
medical equipment, metal ores, plastics, organic chemicals นาเข๎ามากตามลาดับจากเกาหลีใต๎ (ร๎อย
ละ 9.4) ญี่ปุ่น (ร๎อยละ 8.3) ไต๎หวัน (ร๎อยละ 8) สหรัฐฯ (ร๎อยละ 7.8))
-จีนสํงออก-นาเข๎าจากสหภาพยุโรป : แตํละวันทั้งจีนและสหภาพยุโรปมีการค๎าขายระหวํางกันมี
มูลคํารวมกวํา 1.3 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ (หรือกวํา 1 พันล๎านยูโร) ในปี 2556 มีการค๎าสินค๎ารวม 573.3
พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ โดย สํงออกไปสหภาพยุโรปมูลคํา 374.8 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร๎อยละ 4 เมื่อ
เทียบกับปี 2555) และนาเข๎ามูลคํา 198.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ สํงผลให๎สหภาพยุโรปขาดดุลการค๎า
-176.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ

-5ตาราง 2 : สรุปการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรป-จีน ปี 2556 31 (หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
การส่งออก
มูลคํารวม 198.4
สหภาพยุโรปเป็นผู๎สํงออกไปอันดับ 3
(รองจากสหรัฐฯ)
29

การนาเข้า
มูลคํารวม 374.8
สหภาพยุโรปเป็นผู๎นาเข๎าอันดับ 1

ดุลการค้า
มูลคํา-176.4
--

ตามการจัด SITC (rev. 3 ) Product Groupings ได๎แกํสินค๎าหมวด 81 (เชํน prefabricated buildings ; sanitary, plumbing) ,88 (เชํน photographic
apparatus, equipment & supplies & optical goods) ,89 (ไมํรวม 891 ) ประเภท n.e.s. (ที่มา : unstats.un.org)
30
Economy of China ( ที่มา : en.wikipedia.org)
31
European Union, Trade in goods with China : May 2014 ( ที่มา : ec.europa.eu/trade)

อัตราการขยายตัวร๎อยละ ร๎อยละ 3.0
อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี : 2552-2556 ร๎อยละ 15.8
สินค๎า 5 อันดับแรก (ตามมูลคํา) : machinery & appliances,
transport equipment, products of the chemical or
allied industries, base metals and articles thereof,
plastics, rubber and articles thereof

อัตราการขยายตัวร๎อยละ (เมื่อเทียบกับปีกํอนหน๎า) -4.0
อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ปี : 2552-2556 ร๎อยละ 6.8
สินค๎า 5 อันดับแรก (ตามมูลคํา) : machinery &
Appliances, textiles & textile articles, miscellaneous
manufactured articles32, base metals and articles thereof,
products of the chemical or allied industries

ตารางที่ 3 : .สรุปการนาเข้า-ส่งออกสินค้าระหว่างสหภาพยุโรป-จีน ช่วง 4 ปี (ปี 2553-255633) (หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ปี
2553
2554
2555
2556

สหภาพยุโรป
ส่งออกไปจีน
นาเข้าจากจีน
153.6
383.0
184.9
398.3
194.9
393.0
198.4
374.8

ดุลการค้า34
-229.4
-213.4
-198.1
-176.4

ปัญหา/อุปสรรคทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรป-จีน เชํน การทุํมตลาด ในไตรมาสแรกปี 2556 จีนถูก
สอบสวนเกี่ยวกับการอุดหนุนทางการค๎าที่ละเมิดข๎อตกลงทางการค๎าระหวํางประเทศจาก12 ประเทศ รวม 22
กรณี มีมูลคํารวม 963 ล๎านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่สอบสวนฯ จีนมากที่สุดได๎แกํ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
และอินเดีย สํวนใหญํเป็นสินค๎าที่ใช๎เทคโนโลยีต่าและใช๎แรงงานสูง เชํน ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และสิ่งทอ โดย
มีสาเหตุสรุปได๎ดังนี้เชํน โครงสร๎างเศรษฐกิจจีน (สินค๎าสํงออกสํวนใหญํของจีนเป็นสินค๎าที่ได๎เปรียบด๎านต๎นทุน
ทาให๎มีราคาถูก และสร๎างแรงกดดันแกํประเทศคูํค๎า ) ความไมํสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจโลก มีการใช๎
มาตรการกีดกันทางการค๎ามากขึ้น ลําสุดกรณีการทุํมตลาดสหภาพยุโรป-จีนที่มีการตอบโต๎กัน ได๎แกํ แผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ (solar cell) สหภาพยุโรปตัดสินด๎วยการเรียกเก็บภาษีนาเข๎าสูงถึงร๎อยละ47.6 ตํอแผง รัฐบาลจีน
ตอบโต๎ด๎วยการตรวจสอบไวน์แดงจากสมาชิกสหภาพยุโรป(เชํนอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน)35
2.2 การค้าธุรกิจบริการ (Trade in services) มีบทบาทสาคัญมากในเศรษฐกิจสมัยใหมํ ภาคธุรกิจบริการที่มี
ประสิทธิภาพทาให๎การขยายตัวทางการค๎าและเศรษฐกิจ มีศักยภาพสูง ทั้งทาให๎มีโอกาสดีและมีความยืดหยุํน
(vibrant and resilient) ชํวยสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในภาพรวม เชํน ด๎านการคลัง โลจิสติกส์
และการสื่อสาร การขยายตัวด๎านธุรกิจบริการทีแ่ พรํหลายและความพร๎อมให๎บริการ อาจทาให๎เศรษฐกิจเติบโต
ยิ่งขึ้นด๎วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอื่น เพราะธุรกิจบริการเปรียบเสมือนสื่อกลางที่ป้อน
ข๎อมูล โดยเฉพาะในการขยายการเชื่อมโยงทาให๎กระจายไปทั่วโลก ภาพรวมการค๎าธุรกิจบริการของโลกในปี
2555 มีมูลคํารวม 6,166 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ36 (การสํงออกและการนาเข๎ามีมูลคํา 3,157.1 พันล๎าน
ดอลลาร์สหรัฐ และ 3,090.5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ)
-6(1) ธุรกิจบริการของสหภาพยุโรป (27 ประเทศ)37 ในปี 255538 มีมูลคํารวม 3,410.1 พันล๎านดอลลาร์
สหรัฐการสํงออกและนาเข๎ามูลคํา 1,871.8 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ และ 1,538.3 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ
ตามลาดับ และได๎เปรียบดุลการค๎ารวม 333.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ โดยประกอบธุรกิจบริการ ได๎แกํ
transport, travel, communications services, construction services, insurance services, financial
services, computer & information services, royalties & license fees, other business services,
personal cultural & recreational services, Government services มี 5 ประเทศสมาชิกฯ อันดับแรก
32

ตามการจัด SITC (rev. 3 ) Product Groupings ได๎แกํสินค๎าหมวด 81 (เชํน prefabricated buildings ; sanitary, plumbing) ,88 (เชํน photographic
apparatus, equipment & supplies & optical goods) ,89 (ไมํรวม 891 ) ประเภท n.e.s. (ที่มา : unstats.un.org)
33
Countries and regions : China (ที่มา : ec.europa.eu/trade)
34
ดาเนินการโดยผู๎จัดทารายงานนี้ (นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย)
35
ที่มา : www.thaibizchina.com
36
ที่มา : บทความเรื่อง “ภาวะการค๎าระหวํางสหภาพยุโรปกับอาเซียน ปี 2555” โดย สํวนอานวยการ สานักบริการสารสนเทศการเจรจาการค๎า กรมเจรจา
การค๎าระหวํางประเทศ (ธันวาคม 2556) และ www.europarl.europa.eu
37
ไมํรวมโครเอเชีย ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปลาดับที่ 28 เมื่อปี 2556
38
ที่มา : International Trade Centre (www.trademap.org)

ที่มสี ัดสํวนมูลคํารวมการค๎าธุรกิจบริการ (ร๎อยละ) ตามลาดับ ได๎แกํ อังกฤษ (13.9) เยอรมนี (16.6) ฝรั่งเศส
(11.4) สเปน (7.4) และเนเธอร์แลนด์ (6.7)
รายการทีส่ ํงออกมาก 5 อันดับแรก ได๎แกํ other business services (เชํน merchanting and other traderelated services, operational leasing services), transportation (เชํน sea transport, air transport),
travel, financial services และ computer and information services (เชํน computer services,
information services) มี 5 ประเทศสมาชิกฯ อันดับแรกที่สํงออกฯ มากตามลาดับ (ร๎อยละ) ได๎แกํ อังกฤษ
(15.6) เยอรมนี (14.4) ฝรั่งเศส (11.5) สเปน (7.3) และเนเธอร์แลนด์ (7.1)
รายการทีน่ าเข๎ามาก 5 อันดับแรก ได๎แกํ other business services (เชํน merchanting and other traderelated services, operational leasing services), transportation (เชํน sea transport, air transport),
travel, royalties and license fees (เชํน franchises and similar rights, other royalties and license
fee) และ financial services มี 5 ประเทศสมาชิกฯ อันดับแรกที่นาเข๎าฯ มากตามลาดับ (ร๎อยละ) ได๎แกํ
เยอรมนี (19.2) อังกฤษ (11.8) ฝรั่งเศส (11.3) เนเธอร์แลนด์(7.8) และไอร์แลนด์(7.2)
ตารางที่ 4 : สรุปภาพรวมการส่งออก-นาเข้าธุรกิจบริการของสหภาพยุโรป ปี 2555 (หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ลาดับที่
ส่งออก
1
2
3
4
5

รายการ
Total services
Other business services
Transportation
Travel
Financial services
Computer and information services

ส่งออก
(มูลค่า)
1,871.8
547.8
371.8
365.1
148.3
139.0

ลาดับที่
นาเข้า
1
2
3
4
5

รายการ
Total services
Other business services
Transportation
Travel
Royalties and license fees
Financial services

นาเข้า
(มูลค่า)
1,538.3
454.4
339.4
337.1
120.2
69.2

ดุลการค้า39
(มูลค่า)
333.5
93.4
32.4
28.0
28.1
69.8

(2) ธุรกิจบริการของจีน ในปี 255540 มีมูลคํารวม 472.6 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ การสํงออกและนาเข๎า
มูลคํา 191.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ และ 281.2 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ และ เสียเปรียบดุลการค๎า
รวม 89.8 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีธุรกิจบริการที่ ประกอบการ41 ได๎แกํ transport, tourism services,
insurance & financial service, construction, warehousing, postal services, wholesale and retail,
leasing and business services, scientific research, polytechnic services, geological prospecting,
real estate, accommodation, catering และรายการที่จีนสํงออกมูลคําสูง 5 อันดับแรก42 ได๎แกํ
commercial services, other business services, travel, transportation และ computer and
information services โดยสํงออกไปมาก 5 ประเทศแรกได๎แกํ ฮํองกง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อาเซียน
ญี่ปุ่น รายการที่จีนนาเข๎ามูลคําสูง 5 อันดับแรก43 ได๎แกํ commercial services, travel, transportation,
other business services และ insurance services โดยแหลํงที่นาเข๎ามาก 5 ประเทศแรกได๎แกํ ฮํองกง
สหภาพยุโรป อาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต๎ สรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้
-7ตารางที่ 5 : สรุปภาพรวมการส่งออก-นาเข้าธุรกิจบริการของจีน ปี 255544 (หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ )

ลาดับที่
ส่งออก
1
2
39

รายการ

Total services
Commercial services
Other business services

ส่งออก
(มูลค่า)
191.4
190.4
66.6

ลาดับที่
นาเข้า
1
2

รายการ

Total services
Commercial services
Travel

ดาเนินการโดยผู๎จัดทารายงานนี้ (นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย)
ที่มา : International Trade Centre (www.trademap.org)
41
Developments in China’s Trade in Services (ที่มา : tradeinservices.mofcom.gov.cn)
42
ที่มา www.intracen.org / ITC, UNCTAD, WTO joint database (www.trademap.org)
43
ที่มา www.intracen.org / ITC, UNCTAD, WTO joint database (www.trademap.org)
44
ที่มา www.intracen.org / ITC, UNCTAD, WTO joint database (www.trademap.org)
45
ดาเนินการโดยผู๎จดั ทารายงานนี้ (นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย)
40

นาเข้า
(มูลค่า)
281.2
280.1
102.0

ดุลการค้า45
(มูลค่า)
-89.9
-89.7
-35.4

3
4
5

Travel
Transportation
Computer and information services

50.0
38.9
14.4

3
4
5

Transportation
Other business services
Insurance services

85.8
42.0
20.6

-35.8
-3.1
-6.2

การค๎าธุรกิจบริการระหวํางสหภาพยุโรป-จีน - ในปี 2555 (สถิติลําสุดของ International Trade
Centre หรือ ITC)46 สหภาพยุโรปสํงออกไปจีนมูลคํา 40.5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ เชํน transport (เชํน sea
transport, air transport), other business services (เชํน merchanting and other trade-related
services, operational leasing services) และนาเข๎าฯ มูลคํา 27.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ เชํน travel,
transport สหภาพยุโรปได๎ดุลการค๎า 13.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐ
ตารางที่ 6 : สรุปการส่งออก-นาเข้าธุรกิจบริการระหว่างสหภาพยุโรปจีน ช่วง 3 ปี : 2553-255547 (หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สหภาพยุโรป
ปี
ส่งออกไปจีน
นาเข้าจากจีน
ดุลการค้า
2553
32.1
23.3
8.8
2554
35.4
24.6
10.8
2555
40.5
27.1
13.4

3.ผลกระทบและการปรับตัวของไทย : ข้อคิดเห็น 48
3.1 ผลกระทบต่อไทย สาหรับการค๎าสินค๎าและธุรกิจบริการของไทยนั้น อาจต๎องสูญเสียตลาดและสํวน
แบํงการค๎าในประเทศที่สาม ทาให๎การสํงออกของไทยลดลง มีงบประมาณที่ใช๎ในการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวมน๎อยลง และขาดโอกาสเสริมสร๎างศักยภาพด๎านตํางๆ
3.2 การปรับตัวของไทย:ข้อคิดเห็น เชํน
(1) ข๎อเปรียบเทียบสถานะสินค๎าบางรายการของจีนและไทย เชํน ตลาดสหภาพยุโรปซึง่ เป็น niche
market ตลาดที่ผู๎บริโภคมีการศึกษาและฐานะดี เน๎นการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีรสนิยมใช๎สินค๎าคุณภาพสูงและ
การออกแบบที่ดีมีระดับ
ตารางที่ 9 : เปรียบเทียบสถานะสินค้าบางรายการของของจีน และไทยในตลาดที่สาม (เช่น สหภาพยุโรป) และกลยุทธของไทย
ประเด็น
1)ต้นทุน

จีน
ไทย
-ได๎เปรียบไทย ราคาถูกกวํา เพราะต๎นทุนต่า -ไทยเสียเปรียบเพราะต๎นทุนสูงกวําเชํน คําแรง
กวํา เชํน คําแรง วัตถุดิบ

2) สินค้า
-เกษตรและเกษตรแปรรูป เชํน
-มีชาวจีนโพ๎นทะเลผลิตและจาหนํายบาง
ผลไม๎กระป๋อง (ลิ้นจี่ แห๎ว ) อาหาร รายการในสหภาพยุโรป ทาให๎ต๎นทุนถูกกวํา
แชํแข็งพร๎อมรับประทาน
(เชํน logistic)
-มีความสดใหมํ เชํน ผัก เพราะปลูกใน
สหภาพยุโรป

-ผลิตสินค๎าในไทยและสํงไปจาหนําย จึงมี
ต๎นทุนและราคาสูงกวํา
-สินค๎าผัก ผลไม๎สดต๎องแชํเย็น (chilled)
บางครั้งมีปัญหาสารตกค๎างและแมลง
ปนเปื้อน สํงทางอากาศทาให๎ต๎นทุนสูง

-8ตารางที่ 9 : เปรียบเทียบสถานะสินค้าบางรายการของของจีน และไทยในตลาดที่สาม(เช่น สหภาพยุโรป) และกลยุทธของไทย
(ต่อ)
ประเด็น
2) สินค้า (ตํอ)
-เสื้อผ๎า รองเท๎า เครื่องหนัง
-ดอกไม๎ประดิษฐ์
-ของตกแตํงบ๎าน

46

จีน

ไทย
-ต๎องผลิตสินค๎า premium ซึ่งเน๎นคุณภาพ
-ผลิตและออกแบบเอง และตาม order ของ สูง คัดสรรวัสดุ ใช๎การออกแบบ (design)
ผู๎นาเข๎า
มาเสริมสร๎าง value added (เชํน สุขภัณฑ์
-พยายามพัฒนาและแขํงขันกับไทย โดยยัง ของตกแตํงบ๎าน)
เป็นรองไทย
-มีข๎อได๎เปรียบด๎านต๎นทุนการบริหารจัดการ
และการผลิตที่ถูกกวํา

ที่มา : www.trademap.org
Countries and regions : China (ที่มา : ec.europa.eu/trade)
48
เป็นความเห็นสํวนบุคคลของผู๎จัดทารายงานนี้ (นางสาวพรศิริ เมฆวิชัย) เทํานั้น
47

3) ลู่ทางและโอกาส
-สินค๎าลักชัวรีและการพัฒนา
บุคลากร สาหรับสินค๎าแบรนด์เนม
ชั้นนาของโลก การจัดการ
แบรนด์สินค๎าของประเทศ

-มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการแขํงขัน
โดยเฉพาะทีมออกแบบสินค๎า ทาให๎มี
ความสามารถในการพัฒนาสินค๎าภายใต๎แบ
รนด์ของตนเองได๎ รวมถึงการลอกเลียน
สินค๎าแบรนด์เนมก็สามารถทาได๎ไมํยาก

-นาหน๎าไทย เพราะมีเงินทุน และไปซื้อ
กิจการในสหภาพยุโรป เชํน เยอรมนี
-สินค๎า high technology

-มีศูนย์สร๎างสรรค์องค์ความรู๎ทางด๎านลักชัวรี
แบรนด์ (LUXELLENCE CENTER)49 เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให๎เกิดความชานาญในด๎าน
การจัดการสินค๎าลักชัวรีแบรนด์ (Brand
Management) ซึ่งไทยยังขาดแคลน (เพื่อ
สนองตอบการผลักดันให๎ไทยเป็นศูนย์กลาง
การช๎อปปิ้งในเอเชีย ภายใน 3 ปี) และ
สามารถนาความรู๎ ทักษะไปบริหารจัดการแบ
รนด์สินค๎าไทย หรือการสร๎างแบรนด์ของ
ตนเองให๎มีชื่อเสียงติดตลาด หรือก๎าวขึ้นเป็น
แบรนด์ระดับโลกได๎ด๎วย ซึ่งผู๎ประกอบการ
จะต๎องสร๎างเพราะแบรนด์เป็นเรื่องของมูลคํา
ต๎องใช๎เม็ดเงินมาก เป็นการลงทุนระยะยาว
(สินค๎าไทยเชํน ชีวาศรม จิมทอมป์สัน สเต
ทซีท พาซายํา บาธรูมดีไซน์ ) สํวนสินค๎าที่มี
โอกาสเชํน สินค๎าเด็ก ผู๎สูงอายุ เพื่อสัตว์เลี้ยง
-ควรเข๎าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จะสํงผลให๎
การประกอบธุรกิจประสบผลสาเร็จมากขึ้น

(2) มุมมองของไทยที่มีตํอจีน ซึ่งมองได๎ 2 ด๎าน โ ดยจีนเป็นทั้งคูํแขํงและพันธมิตรของไทย ขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยสาคัญเชํน ประเภทของสินค๎า สถานะ โอกาส สภาพแวดล๎อมในประเทศที่สาม ซึ่งนาเข๎าสินค๎าประเภทเดียวกัน
ทั้งจากไทยและจีน:- คูํแขํง-ในสินค๎าที่ไทยมีจุดแข็งหรือได๎เปรียบ เชํน สินค๎าเกษตรแปรรูป สินค๎าพรีเมียมและดีไซน์
- พันธมิตร-ที่เข๎ารํวมทีมการผลิตได๎ ในสินค๎าที่ไทยยังไมํเข๎มแข็ง เชํน สินค๎า high technology โดย
เข๎ารํวมใน Supply Chain ทั้งนี้ ไทยต๎องปรับตัวให๎สอดคล๎องกับกระ บวนการผลิตของโลกในปัจจุบัน ที่บริษัท
ขนาดใหญํ/บริษัทข๎ามชาติผลิตที่อาศัย Global Supply Chain โดยมี Supplier จากหลายประเทศ และจะ
เชื่อมโยงกันผํานระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลตั้งแตํการสั่งสินค๎า (order) -- > ผลิต -- >ขนสํง -- > ไปจนถึงการ
ชาระเงิน สํงผลให๎ในปัจจุบัน กวําร๎อยละ 70 ของการค๎าโลกเป็นสินค๎าและบริการขั้นกลาง (intermediate
goods and services) และสินค๎าประเภททุน (capital goods) ซึ่งรายงานรํวมระหวําง OECD, World Bank
และ WTO สาหรับที่ประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์ของกลุํมประเทศ จี- 20 ณ ประเทศออสเตรเลีย 50 ระบุวํา
ประโยชน์สํวนหนึ่งของ Supply Chain มีมากกวําผลเสีย โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจานวนมากจะ
เป็นผู๎ที่ได๎รับประโยชน์ อยํางไรก็ตามระบบ Global Supply Chain ยังมีอุปสรรคที่ประเทศตํางๆ ต๎องแก๎ไข
หากต๎องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยํางเต็มที่ ซึ่งอุปสรรคดังกลําว เชํน
--มาตรฐานกฎระเบียบที่แตกตํางกันในประเทศพัฒนา(ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่กาลังมีการ
อภิปรายกันในการเจรจาข๎อตกลงการค๎าเสรีสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป หรือ Transatlantic Trade and Investment
Partnership : TTIP) ฯลฯ ซึ่งไทยควรติดตามอยํางใกล๎ชิด จะชํวยให๎สามารถวางแผนและเตรียมความพร๎อมได๎ทัน
--ตลาดธุรกิจบริการที่มักจะถูกควบคุมอยํางเข๎มงวด
--ประเทศกาลังพัฒนามีความลําช๎าที่ชายแดน เนื่องจากปัญหาการเข๎าถึงโครงสร๎างพื้นฐานยังเป็น
อุปสรรคสาคัญ
-9(3) แนวโน๎มการเจรจานโยบายการค๎าในปัจจุบัน จาเป็นต๎องเปลี่ยนจากประเด็นเดิมๆ (เกี่ยวกับการ
นาเข๎าและสํงออก) มาเป็นการให๎ความสาคัญกับการใช๎ภาษีและเครื่องมือการค๎าอื่นๆ ชํวยให๎การเคลื่อนที่ของ
Global Supply Chain เป็นไปได๎งํายและสะดวกยิ่งขึ้น ในโลกที่เชื่อมโยงกันซึ่งสินค๎าเคลื่อนที่ข๎ามเขตแดน
หลายตํอหลายครั้ง สิ่งสาคัญคือ จาเป็นต๎องมีการนาเข๎าเพื่อสํงออก (ที่ประชุมฯ ยืนยันที่จะใช๎การค๎าเสรีเป็น
ปัจจัยหลักเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต และปรับระบบการสํงผํานสินค๎าข๎ามเขตแดนให๎มีความคลํองตัวมากขึ้น
ทั้งนี้ การสัมมนาหัวข๎อ “ความรํวมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก : การรักษาเสถียรภาพและการ
เติบโตอยํางยั่งยืน” ณ เขตปกครองพิเศษฮํองกง ในประเด็นการสร๎างความรํวมมือทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
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บทความเรื่อง “ปั้นคนสูํวงการลักชัวรีตํอยอดสร๎างแบรนด์สินค๎าไทย”, (หน๎า 21) หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีท34
ี่ ฉบับที่ 2,971 วันที่ 3-6 สิงหาคม 2557
เศรษฐกิจโลก“แนะปรับแนวทางนโยบายการค๎า ให๎ความสาคัญกับการเชื่อมโยงซัพพลายเชนโลก
”, ฐานเศรษฐกิจ ปีท34
ี่ ฉบับที่ 2,968 วันที่ 24-26 กรกฎาคม2557

มองวําต๎องหันมาใสํใจเรื่องการอานวยความสะดวกทางการค๎า (Trade Facilitation) มากขึน้ แทนที่จะสนใจ
เรื่องการลดภาษีนาเข๎าอยํางเดียวเหมือนที่ผํานมา 51
(4) ไทยควรปรับกลยุทธและกาหนดบทบาทใน Global Supply Chain ซึ่งไทยควรปรับใช๎ให๎ได๎ทั้งกับ
จีนและสหภาพยุโรปตามความเหมาะสม เชํน
- สินค๎าที่ไทยมีความเข๎มแข็งมีศักยภาพ ไทยควรมีบทบาทสาคั ญ (major role) ใน Supply Chain
- สินค๎าที่ไทยยังไมํเข๎มแข็ง เชํน สินค๎า high technology ไทยควรเข๎ารํวมกับหาพันธมิตร เพื่อได๎เข๎าไป
อยูํใน Supply Chain โดยพยายามปรับปรุงสถานะและเพิ่มความสาคัญ/บทบาทการผลิตของไทยให๎ขยับฐานะ
สูงขึ้นเป็นลาดับอยํางตํอเนื่อง โดยต๎องได๎รับการถํายทอด technology ที่เกี่ยวข๎อง และการนามาประยุกต์ปรับ
ใช๎ (apply) กับการผลิต พัฒนา และคิดค๎นประดิษฐ์สินค๎าใหมํๆ ของไทย เพื่อให๎มีสํวนในการขยาย GDP
รวมทั้งตลาดสินค๎าและธุรกิจบริการอยํางมีศักยภาพและยั่งยืน
(5) การเรํงปรับปรุงและพัฒนาที่สาคัญและให๎เป็นรูปธรรม ดังตารางตํอไปนี้
ตารางที่ 10 : สรุปประเด็นที่ไทยควรเร่งปรับปรุง เช่น
การศึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
กฏหมาย
เน้นพัฒนาศักยภาพ
ให้ความสาคัญยิ่งต่อการวิจัย ปรับแก้ไขกฏหมาย ระเบียบ
ทรัพยากรมนุษย์อย่าง
และพัฒนา (Research & ต่างๆ ให้ เข้มแข็ง ทันสมัย และ
ต่อเนื่อง เชํน
Development R & D) ทันเหตุการณ์ของโลก มี การ
-ความเป็นมืออาชีพที่
(สํงเสริมการประดิษฐ์คิดค๎นที่ บังคับใช้ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สอดคล๎องรองรับภาคอุตสาห- เกี่ยวข๎องเพื่อเพิ่มจุดแข็งและ และมีบทลงโทษทีเ่ ข๎มงวด เชํน
กรรมสมัยใหมํ
ขจัดจุดอํอนของประเทศ) โดย ก.ม.ควบคุมและจากัดสารเคมี
-มีความรับผิดชอบตํอสังคม จัดสรรงบประมาณในแตํละปี ก.ม.ปราบปรามการทุจริต
ที่ยั่งยืน,มีคุณธรรมจริยธรรม, อยํางตํอเนื่อง คิดจากอัตราสํวน คอรัปชั่น
ซื่อสัตย์
ของ GDP (เชํน ร๎อยละ 3)
-มีคํานิยมที่ให๎ความสาคัญ -จัดตั้งห๎องตรวจรับรองมาตรฐาน
และยอมรับการประกอบวิชา สินค๎าตามหลักสากล เชํน
ชีพ,ความเชี่ยวชาญ
อะไหลํรถยนต์ (ไมํต๎องสํงไป
ประสบการณ์(ไมํเน๎นปริญญา) ตรวจรับรองที่ตํางประเทศ)
-การดารงชีวิตตามปรัชญา -การอนุรักษ์ คุ๎มครองและตํอ
เศรษฐกิจพอเพียง
ยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นและพันธุ์
พืชพื้นเมือง
-การเกษตรกรรมพืชอินทรีย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ
จาเป็นต้องมีข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ที่ทันสมัยและพร้อมใช้
ประโยชน์ได้มากที่สุด เชํน
เศรษฐกิจการค๎าและการ
ลงทุน ภาวะของประเทศ
คูํแขํง กฎระเบียบ อัตราภาษี
ความเคลื่อนไหวและแนวโน๎ม
ของตลาดในและตํางประเทศ
นวัตกรรมและวิทยาการใหมํ
วัฒนธรรมทางธุรกิจฯลฯ

*******************
ส่วนอานวยการ สานักสารสนเทศการเจรจาการค้า
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สิงหาคม 2557
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“เสถียรภาพ-การแขํงขันในตลาดโลก” โดย อภิรดี ตันตราภรณ์, หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

