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สาธารณรัฐประชาชนจีน
บนเสนทางสูมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ?
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในชวงเวลาทศวรรษเศษ
ที่ผานมานี้ ทําใหมีการคาดการณกันวา จีนกําลังดําเนินบนเสนทางสูมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
หนังสือเรื่อง China : The Next Economic Superpower (London: Weidenfeld and Nicolson,
1993) ของ William H. Overholt ใหคําทํานายในแนวทางนี้
แม ว  า ยุ ค ทองทางเศรษฐกิ จ ของจี น จะยั ง ไม จ บสิ้ น ลง แต ภ าพอั น สดใสทาง
เศรษฐกิจ กําลังเลือนหายไป ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจกําลังผุดขึ้น และนับวันดูเหมือนจะ
เลวรายลงไปเรื่อยๆ สัญญาณเตือนภัยเหลานี้ทําใหผูนําจีนเริ่มออกมาชี้นํามิใหละทิ้งการพัฒนา
เกษตรกรรมในชวง 2-3 เดือนที่ผานมานี้ ขอชี้นําดังกลาวนี้สวนหนึ่งก็เปนการยอมรับผลกระทบ
ในทางลบของนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
แนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมเริ่มตนในป 2521 เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงประกาศนโยบาย
`สี่ทันสมัย' ซึ่งเนนการปฏิรูปและการเปดประเทศ แนวทางพื้นฐานที่สําคัญก็คือ การกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจ การปลอยใหกลไกราคาทําหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรในการผลิต และ
การเปดประเทศ ยิ่งเมื่อจีนกํ าหนดใหมณฑลทางใตเปนเขตเศรษฐกิจเสรีนับตั้งแตป 2532
เปนตนมาดวยแลว เศรษฐกิจจีนก็ยิ่งไปโลดชนิดยั้งไมหยุดฉุดไมอยู
ในระหวางป 2524-2534 เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราเฉลี่ยปละ 8.9% เพิ่มเปน
12.8% และ 13.4% ในป 2535 และ 2536 ตามลําดับ และเหลือประมาณ 11.8% ในป 2537
โดยที่คาดวาจะยังสูงกวา 10% ในป 2538 อัตราการจําเริญเติบโตในระดับดังกลาวนี้ อยาวาแต
สูงกวาสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และญี่ปุนเลย หากยังสูงกวากลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม
ในอาเซียอีกดวย
ดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่กลาวไดวาสูงที่สุดในโลก ประกอบกับ
ความเปนไปไดที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจีน (Chinese Economic Area = CEA) ดวยการผนึก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และไตหวัน เขาดวยกัน ทําใหมีผูคาดการณวา เขตเศรษฐกิจจีน

2
(CEA) จะกลายเปนศูนยอํานาจที่สี่ในระบบเศรษฐกิจโลกตอจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุน ความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดรับการประโคมจากธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหวางประเทศ รายงาน The World Economic Outlook ของกองทุน
การเงินระหวางประเทศเสนอการวิเคราะหวา หากปรับขอมูลรายไดประชาชาติตาม Method of
Purchasing - Power Parity รายไดประชาชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะอยูในลําดับที่สาม
ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน มิใชลําดับที่ 10 ดังที่เคยคํานวณกันมา ขณะเดียวกัน
รายงาน The Global Economic Prospects and the Developing Countries ประจําป 1993
ของธนาคารโลก ก็เสนอบทวิเคราะหวา ในป 2545 รายไดประชาชาติของเขตเศรษฐกิจจีน (CEA)
จะลํ้าหนาสหรัฐอเมริกา
แตความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของจีน ดังที่มีการประโคมกันอยางมากมายนี้
เริ่มมีผูตั้งขอกังขาวาอาจเปนเพียงมายาภาพเทานั้น
เมื่ อ จี น เริ่ ม ดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิจเสรี ใ นระยะแรกนั้น รั ฐ บาลยั ง คงสนใจ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมอยู แตในไมชา นโยบาย `สี่ทันสมัย' ก็มีความหมายไมแตกตางไปจาก
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมเริ่มถูกทอดทิ้ง แรงงานจากชนบทเริ่มอพยพเขา
เมืองเพื่อหางานทํา แตภาคอุตสาหกรรมไมสามารถดูดซับแรงงานไดหมด การวางงานจึงกลาย
เปนปญหาที่รายแรงขึ้นเรื่อยๆ ภาพกองทัพแรงงานจากชนบทที่รอคอยอยูตามชานเมืองใหญๆ
เพื่อรอหางานทําเริ่มเปนที่คุนตากันมากขึ้น ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา แรงงานสวนเกินในชนบทอาจ
มีมากถึง 330 ลานคน ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมมีสวนขับดันแรงงานจาก
ชนบทเขาเมือง ซึ่งซํ้าเติมปญหาการวางงานในเมือง
กระทรวงแรงงานจีนพยายามแกปญหาการวางงานในเมือง แตในที่สุดก็คนพบ
สัจธรรมวา การแกปญหาการวางงานในเมืองมิอาจสํ าเร็จลุลวงได หากไมสามารถแกปญหา
การวางงานในชนบท เพราะแรงงานจากชนบททะลักเขาสูเมืองอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ การเพิ่ม
ขึ้นของประชากรยังทําใหกําลังแรงงานเพิ่มขึ้นถึงปละ 10 ลานคนอีกดวย การวางงานจึงเปน
ปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งทั้งในชนบทและในเมือง
การที่นโยบาย `สี่ทันสมัย' หันเข็มมุงสูการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการเปด
ประเทศตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ ทําใหภาคเกษตรกรรมมิไดรับการเหลียวแลเทาที่ควร
ความระสํ่าระสายในชนบทกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น กรณีการลุกฮือของชาวชนบทในมณฑล
สิฉวนในป 2536 นับเปนอุทาหรณอันดีเมื่อเจาหนาที่การปกครองทองถิ่นตองการเก็บภาษีจาก
ประชาชนคนละ 5-10 เหรียญอเมริกันเพื่อสรางทางหลวง ชาวนาพากันลุกฮือทําลายสํานักงาน
ภาษีและโจมตีผูนํ าพรรคคอมมิวนิสตทองถิ่น จนรัฐบาลสวนกลางตองเขาไปรักษาความสงบ
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(South China Morning Post, June 13, 1993) กรณีความไมสงบในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้น
เปนระยะๆ ซึ่งสรางความกังวลแกผูนําพรรคคอมมิวนิสตอยางมาก
เสถียรภาพของราคาเปนปญหาพื้นฐานสําคัญอีกปญหาหนึ่ง นักเศรษฐศาสตร
บางทานกลาววา ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็คือ ปญหา Double
High กลาวคือ High Growth กับ High Inflation
เงินเฟอเปน `เชื้อโรค' ทางเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่งจะพานพบ
เมื่อดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ผูนําจีนเพิ่งจะตระหนักถึงปญหานี้ในป 2531 เมื่ออัตรา
เงินเฟอสูงถึง 18.5% ในป 2532 อัตราเงินเฟอยังสูงถึง 17.8% ความเดือดรอนของประชาชน
อันเกิดจากปญหาเงินเฟอสะสมมาเปนเวลายาวนาน และมีสวนทําลายเสถียรภาพทางการเมือง
ดวย การเติบโตของขบวนการเรียกรองประชาธิปไตยจนเกิดกรณีการกวาดลาง ณ จัตุรัส
เทียนอันหมึน ในป 2532 สวนสําคัญเปนผลจากความไมพอใจที่มีการฉอราษฎรณบังหลวงอยาง
แพรหลาย ผนวกกับความเดือดรอนอันเกิดจากภาวะเงินเฟอ ในป 2537 อัตราเงินเฟอยังสูงถึง
24.2%
การควบคุมภาวะเงินเฟอเปนปญหาใหญของรัฐบาลจีน ดวยเหตุที่สาธารณรัฐ
ประชนชนจีนกาวเขาสูระบบตลาดรวดเร็วเกินกวาที่จะพัฒนากลไกและเครื่องมือในการรักษา
เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ได ทั น การบริ ห ารนโยบายการเงิ น เป น ไปด ว ยความยากลํ าบาก
เนื่องเพราะระบบการธนาคารพาณิชยยังลาหลัง และตลาดทุนเพิ่งจะเริ่มตนพัฒนา การควบคุม
ปริมาณเงินจึงเปนเรื่องยากยิ่ง การบริหารนโยบายการคลังก็มีปญหาที่คลายคลึงกัน การกระจาย
อํ านาจทางการคลังแกเขตเศรษฐกิจเสรี โดยเฉพาะอยางยิ่งมณฑลทางภาคใตและรัฐวิสาหกิจ
ทํ าใหรัฐบาลสวนกลางไมสามารถกุมบังเหียนทางการคลังอยางเต็มที่ ดังนั้น แมรัฐบาลจะ
พยายามควบคุมภาวะเงินเฟอ แตความไรประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนับเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้
ความยากจนยังคงเปนปญหาพื้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่การ
กระจายรายไดมีแนวโนมเสื่อมทรามลง ไมเพียงแตจะมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ
ระหวางเมืองกับชนบท และระหวางภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมเทานั้น หากยังมีความ
แตกตางระหวางภูมิภาคอีกดวย ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจกระจุกอยูเฉพาะมณฑลทางภาคใต
ลึกเขาไปในแผนดินใหญมากเพียงใด ความลาหลังทางเศรษฐกิจยิ่งปรากฏมากเพียงนั้น การ
ยายถิ่นของแรงงานจากชนบทเขาสูเมืองสวนหนึ่งเปนการเคลื่อนยายปญหาความยากจน คนจน
ในเมืองกําลังกลายเปนปญหารายแรงยิ่งขึ้น
หากรั ฐ บาลจี น ไม ส ามารถรั ก ษาเสถีย รภาพในสังคมชนบท ความไมสงบใน
ชนบทจะเปนปจจัยสํ าคัญที่บั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนในขั้น
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รากฐาน แต ความไร เสถี ย รภาพในสั ง คมชนบทสว นหนึ่ง เปน ผลจากยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นา
ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งขับดันแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง โดยที่ภาคอุตสาหกรรม
ในเมืองไมสามารถดูดซับแรงงานจากชนบทไดหมด ปญหาการวางงานทั้งในเมืองและชนบท
จึงเปนผลจากการดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลดังกลาวนี้ ในขณะเดียวกัน การเรงรัด
การเติบโตทางเศรษฐกิจยังผลใหระบบเศรษฐกิจ `เครื่องรอน' เกินไป (overheat) จนปรากฏ
อาการเปนภาวะเงินเฟอในระดับสูง ซึ่งซํ้าเติมปญหาความเดือดรอนของประชาชนยิ่งขึ้นไปอีก
การที่ผูนําจีนหลายตอหลายคนเริ่มเรียกรองใหสนใจพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดย
พื้นฐานแลวเปนเพราะยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลกํ าลังสรางปญหาเสถียรภาพในสังคม
ชนบท ผูนําจีนกําลังเกรงปญหาความระสํ่ าระสายในสังคมภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง
ซึ่งใกลจะมาถึง การเรงปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติอันมิชอบในระยะ
หลังนี้ สวนสําคัญเปนเพราะความตองการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง การฉอราษฎรบังหลวง
ของชนชั้นปกครองที่นับวันมีแตจะเพิ่มขึ้นนับเปนฟนที่สุมความไมพอใจรัฐบาลอยางดียิ่ง การ
ปราบปรามการฉอราษฎรบังหลวงจึงเปนการตัดไฟแตตนลม ซึ่งอาจยังไดผลอยูบาง
จีนเปนยักษใหญในสังคมโลก แตเสนทางของจีนที่ทอดไปสูการเปนประเทศ
มหาอํ านาจทางเศรษฐกิจยังอีกยาวไกลนัก มิใยตองกลาวถึงการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ (infrastructure) ความลาหลังของระบบกฎหมายทางเศรษฐกิจ รวมตลอดจนความ
ไมแนนอนของนโยบายรัฐบาล ซึ่งเปนปญหาแกนักลงทุนตางชาติในปจจุบัน

