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เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ในขณะที่เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เปนเพียงเงาที่ไรราง และรัฐบาล 
ประเทศตางๆในอาเซียตะวันออกเฉียงใตเพียรพยายามจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตางๆดวยสูตรผสม
หลายตอหลายสูตร ไมวาจะเปนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจ และทายที่สุดหกเหลี่ยม
เศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจจีนกํ าลังกอต้ังขึ้นตามพลังธรรมชาติของผูที่มีภูมิหลังแหงชาติพันธุ  
เดียวกัน เขตเศรษฐกิจดังกลาวนี้ประกอบดวยมณฑลกวางตุงและมณฑลฟูเจี๋ยนในจีนแผนดิน 
ใหญ ฮองกง และไตหวัน นิตยสาร Business Week และหนังสือพิมพ Los Angeles Times  
ขนานนาม `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ' นี้วา `เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล' (Greater Chinese 
Economic Sphere)
           การกอเกิดของ `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' นี้เปนผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจของทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไตหวันนับต้ังแตป 2521 เปนตนมา แนวนโยบาย  
`ส่ีทันสมัย' ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผลักดันใหมณฑลริมฝงทะเลตอนใตเปนเขตเศรษฐกิจ 
เสรีในขณะเดียวกัน รัฐบาลไตหวันก็ปรับเปลี่ยนนโยบายไปในทางที่ไมกีดขวางการสราง 
สัมพันธภาพทางเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของ 
รัฐบาลประเทศทั้งสองนี้เองนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิด `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน" โดย
ธรรมชาติ
           นับต้ังแตเมื่อพรรคกกมินตั๋งพายแพพรรคคอมมิวนิสตจีน จนสูญเสียอํ านาจรัฐ 
ในป 2492 เปนตนมา ความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับไตหวันมีพัฒนาการ 
ที่สามารถจํ าแนกเปน 3 ชวง ชวงสามสิบปแรกระหวางป 2492-2521 เปนชวงที่ประเทศทั้งสอง 
ไมมีความสัมพันธระหวางกัน การคาระหวางประเทศทั้งสองอยูในระดับต่ํ ามาก แมในป 2521 
ไตหวันขายสินคาออกใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง  0.5  ลานเหรียญอเมริกัน  ในขณะที่นํ าเขา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 47 ลานเหรียญอเมริกัน
           ความสัมพันธชวงที่สองเริ่มตนในป 2522 จนถึงป  2532 อันเปนชวงที่รัฐบาล
ประเทศทั้งสองปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ จน `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' กอตัวขึ้น การคาและ
การลงทุนระหวางประเทศภายใน `สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีน' ขยายตัวอยางรวดเร็ว แตดวยเหตุที่
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ไตหวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนไมมีความสัมพันธทางการทูตจึงยังไมมีการคาและการลงทุน
โดยตรงระหวางประเทศทั้งสอง ธุรกรรมระหวางประเทศกระทํ าผานฮองกงเปนสํ าคัญ ในป 2533 
ไตหวันขายสินคาออกใหสาธารณรัฐประชาชนจีนผานฮองกง 3,230 ลานเหรียญอเมริกัน ในขณะ
ที่นํ าเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียง 765 ลานเหรียญอเมริกัน
           การเติบโตของการคาระหวางประเทศในลักษณะสามเสาดังกลาวนี้ ่ทํ าใหฮองกง
แปรสภาพเปนสนามการคาที่สํ าคัญของไตหวัน นับต้ังแตป 2492 เปนตนมา สหรัฐอเมริกาเปน
ตลาดสินคาออกที่ทรงความสํ าคัญสูงสุดของไตหวัน ในบางชวงเวลาสหรัฐฯรองรับสินคาออก 
เกือบ 50% ของสินคาออกไตหวันทั้งหมด อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป 2529 เปนตนมา ความสํ าคัญ
ของสหรัฐฯในฐานะตลาดสินคาออกของไตหวันมีแนวโนมตกตํ่ าลง แตก็ยังคงครองอันดับหนึ่ง 
ในระดับ 30% ของสินคาออกไตหวันทั้งหมด
          ไตหวันเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Open economy) ที่อาศัยการสงออกเปน 
จักรกลการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นับต้ังแตป 2526 เปนตนมา การสงออกของไตหวันมีมูลคา 
สูงกวา 50% ของรายไดประชาชาติ และขยับสูระดับมากกวา 70% ในปจจุบัน แตการที่ไตหวัน 
ตองพึ่งสหรัฐฯเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญยิ่ง ทํ าใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของไตหวันแขวน 
อยูกับสภาวการณทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา เมื่อสหรัฐฯเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไตหวัน 
ก็มีอันตองถดถอยตามไปดวย ดวยเหตุนี้เอง ไตหวันจึงตองลดการกระจุกตัวของสินคาออก  
(export concentration) โดยมิใหตองพึ่งตลาดอเมริกันมากเกินไป สาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
ตลาดใหมของไตหวันที่มีศักยภาพในการเติบโตอันสูงยิ่ง
           การขยายตัวของการคากับจีนแผนดินใหญ ทํ าใหฮองกงกลายเปนตลาดสินคา
ออกที่สํ าคัญของไตหวัน ในป 2533 ฮองกงกลายเปนตลาดสินคาออกที่มีความสํ าคัญอันดับสอง
ของไตหวัน รองจากสหรัฐฯ โดยแยงชิงตํ าแหนงจากญี่ปุน การสงออกของไตหวันไปฮองกงในป 
นั้นมีมูลคา 8,560 ลานเหรียญอเมริกันคิดเปน 12.7% ของสินคาออกไตหวันทั้งหมด ในขณะที่
ตลาดอเมริกันดูดซับ 32.4% ของสินคาออกไตหวัน ความสํ าคัญของฮองกงในฐานะตลาดสินคา
ออกของไตหวันจะยังคงเพิ่มข้ึนตอไป จวบจนกระทั่งฮองกงผนวกเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในป 2540 หากความสัมพันธทางเศรษฐกิจยังคงมีตอไป ในที่สุดแลว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนก็จะกลายเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญที่สุดของไตหวัน ทดแทนสหรัฐอเมริกา
           ไตหวันมิไดสนใจเฉพาะแตการคากับจีนแผนดินใหญเทานั้น หากยังสนใจที่จะ 
เขาไปลงทุนดวย การลงทุนของไตหวันในสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดจากทั้งปจจัยดึงดูด (pulling 
factors) และปจจัยผลักดัน (pushing factors) สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแรงดึงดูดทุน ไตหวัน
หลายดาน มิใชเฉพาะแตขนาดของตลาดที่กวางใหญไพศาล หากยังมีแรงงานราคาถูกและ
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณยิ่ง ในขณะที่ไตหวันมีปญหาการขาดแคลนทรัพยากร  
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มิหนํ าซํ้ า อัตราคาจางยังมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ อันเปนผลจากการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพ 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage)  
ที่กํ าลังแปรเปลี่ยนไปนี้มีสวนผลักดันใหนายทุนไตหวันยายที่ต้ังโรงงานไปสูสาธารณรัฐประชาชน
จีน (relocation of production) ทั้งนี้เพื่อหาประโยชนจากแรงงานและวัตถุดิบราคาถูก
           ทุนไตหวันเริ่มทะลักสูจีนแผนดินใหญหลังป 2529 ในป 2530 มีบริษัทไตหวัน
เพียง 80 บริษัทที่จดทะเบียนเขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน มูลคาการลงทุนประมาณ 
100 ลานเหรียญอเมริกัน จํ านวนบริษัทไตหวันเพิ่มเปนระดับ 3,000 บริษัทในป 2534 โดยมีการ 
ลงทุนมากกวา 4,000 ลานเหรียญอเมริกัน ในเดือนมีนาคม 2534 รัฐบาลไตหวันประกาศยกเวน
ภาษีเงินไดแกบริษัทไตหวันที่เขาไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งชวยเรงกระแสทุนไตหวัน
เขาสูจีนแผนดินใหญ
           ในชั้นแรก โรงงานที่ยายจากไตหวันไปสูสาธารณรัฐประชาชนจีนสวนใหญเปน 
อุตสาหกรรมที่กํ าลังรวงโรย (sunset industries) แตตอมาเริ่มมีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช 
เทคโนโลยีข้ันสูง ดังเชนไมโครอีเล็กทรอนิกส ปุยเคมี ใยสังเคราะห และรถยนต อีกทั้งรูปแบบ 
การลงทุนก็แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญ เร่ิมตนจากความรวมมือทางการคาและอุตสาหกรรม 
อยางหลวมๆไปสูธุรกิจรวมทุน (joint ventures) จนทายที่สุดวิสาหกิจที่นายทุนไตหวันเปนเจาของ 
100% ก็เร่ิมเขาไปลงทุน โครงการลงทุนซึ่งในระยะแรกเปนโครงการที่ใหผลตอบแทนภายในระยะ
เวลาอันสั้น พัฒนาไปสูโครงการระยะปานกลาง 10-20 ป และระยะยาว 30-50 ปในที่สุด  
เปาหมายการลงทุนมีทั้งการผลิตเพื่อปอนตลาดภายในจีนแผนดินใหญ และสงไปขายไตหวัน  
แตในไมชาก็เนนการผลิตเพื่อการสงออกโดยทั่วไป
            ทุนไตหวันสวนใหญกระจุกอยูในมณฑลฟูเจี๋ยน แตในปจจุบันเริ่มรุกลึกเขาไป
ในจีนแผนดินใหญมากขึ้นทุกที นายทุนไตหวันพยายามเขาไปลงทุนแสวงหาแหลงนํ้ ามันและ
ทรัพยากรแร รวมตลอดจนหาชองทางประกอบการปศุสัตวและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ทั้งในทิเบต 
ซินเกียง มงโกเลียใน และดินแดนทางภาคตะวันตกและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
           ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกํ าลัง
พัฒนาเขาสูชวงที่สาม อันเปนชวงที่ประเทศทั้งสองเริ่มติดตอกันโดยตรง โดยไมตองผานฮองกง  
ยุคแหง `การคมนาคมสามทิศทาง' (Three Communications) ซึ่งเริ่มตนประมาณป 2533 เปน 
ยุคที่ประเทศทั้งสองเริ่มมีการคาโดยตรง มีบริการไปรษณียและโทรเลขโดยตรง และมีบริการ 
ขนสงทางเรือและทางอากาศโดยตรง การผนวกฮองกงเขาเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในป 2540 จะเปนจักรกลสํ าคัญในการเรงรุด `การคมนาคมสามทิศทาง' ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจซึ่งนับวันมีแตจะแนบแนนมากขึ้น จะทํ าใหไตหวันไมสามารถตัดขาดจากฮองกงและ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนได
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           ฮองกงเปนตลาดสินคาออกสํ าคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีนมาแตไหนแตไร 
เพราะจีนแผนดินใหญสงสินคาออกไปยังประเทศตางๆโดยผานฮองกง โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
ป 2492-2521 กอนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะดํ าเนินยุทธศาสตรการพัมนาเศรษฐกิจแบบเปด 
(outward orientation) ในอีกดานหนึ่ง ฮองกงก็เปนประตูของสินคาผานทางเขาสูสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนดวย อยางไรก็ตามนับต้ังแตทศวรรษ 2500 เปนตนมา ฮองกงมิไดเปนเมืองทา 
สํ าหรับสินคาผานทาง (transit port) เทานั้น หากแตคอยๆพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตทางดาน
หัตถอุตสาหกรรมและศูนยกลางของบริการทางการเงินระหวางประเทศ
           ฮองกงเขยิบฐานะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) ในทศวรรษ 2520 และ
ดวยเหตุผลทางภูมิศาสตร สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญของฮองกง  
ฮองกงมีลักษณะเหมือนกับไตหวันในขอที่มีปญหาการขาดแคลนทรัพยากร อีกทั้งตองเผชิญกับ
ปญหาแรงงานราคาแพง นายทุนฮองกงไดตัดสินใจเลือกเสนทางเดียวกับนายทุนไตหวัน ดวยการ
ยายโรงงานเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปจจุบันทุนฮองกงเขาไปลงทุนในจีนแผนดินใหญ 
มากกวา 10,000 ลานเหรียญอเมริกัน ทั้งนี้มีการประมาณการกันวา มากกวาครึ่งหนึ่งของกิจการ
หัตถอุสาหกรรม ฮองกงทํ าการผลิตในมณฑลกวางตุง ในขณะที่ทุนไตหวันกระจุกอยูในมณฑล 
ฟูเจี๋ยน
           ดวยพัฒนาการดังที่พรรณนาขางตนนี้ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีนกอเกิดขึ้นและ
เติบโตอยางรวดเร็ว หากสามารถขจัดขอขัดแยงทางการเมืองระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนได สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจีนก็จะแปรสภาพเปนเขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล การผนึก
เขาดวยกันระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และไตหวัน จะทํ าให `เขตเศรษฐกิจจีน 
อันไพศาล' กลายเปนเขตเศรษฐกิจที่ทรงอิทธิพลเปนอันดับส่ี รองจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 
เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และญี่ปุน
           `เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล' จะมีประชากรมากกวา 1,200 ลานคน มีการคา
ระหวางประเทศมูลคาไมนอยกวา 400,000 ลานเหรียญอเมริกัน และมีเงินสํ ารองระหวางประเทศ 
140,000 ลานเหรียญอเมริกัน ซึ่งมีมากเปนอันดับหนึ่งของโลก
           ในขณะที่มีเหตุผลที่จะเชื่อวา การผนวกฮองกงเขากับสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จะเปนไปอยางราบรื่น และความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไตหวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
จะยิ่งแนนแฟนขึ้นในอนาคต ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในจีนแผนดินใหญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาการสืบทอดอํ านาจภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง และปญหาความขัดแยง
ระหวางชาติพันธุจะกลายเปนตัวทํ าลาย `เขตเศรษฐกิจจีนอันไพศาล' อยางสํ าคัญ


	¤ÍÅÑÁ¹ì "¨Ò¡·èÒ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ãì¶Ö§Ê¹ÒÁ�
	à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¨Õ¹ÍÑ¹ä¾ÈÒÅ
	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì



