ภาพรวมจีนในป ๒๕๕๖
๑. ภาพรวมสถานการณของจีนป ๒๕๕๖
๑.๑ การเมืองและความมัน่ คงภายในจีน
สถานการณการเมืองและความมัน่ คงภายในจีนโดยรวมมีเสถียรภาพ การเปลี่ยนถายอํานาจของผูน ําจีน
ดําเนินไปดวยความราบรืน่ ผูน ําจีนชุดใหมภายใตการนําของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไดกําหนดนโยบายและการ
บริหารประเทศที่เขมแข็งโดยมีแนวทางสําคัญ ๓ ประการ ไดแก
(๑) การปราบปรามการทุจริตขนานใหญ ทัง้ ในกลุมผูน าํ และบรรดาขาราชการ เพื่อแสดงถึงความเด็ดขาด
ในการใชอาํ นาจรัฐ โดยในชวงป ๒๕๕๖ ทางการจีนไดจับกุมรัฐมนตรีและผูบริหารมณฑล ๑๑ คน สอบสวน
ขาราชการทีเ่ ขาขายทุจริตกวา ๔๐,๐๐๐ คดี
(๒) การริเริม่ แนวคิด “ความฝนของจีน” เพือ่ ๑) สรางสังคมกินดีอยูดีอยางทั่วหนาใหสาํ เร็จกอนการ
ครบรอบ ๑๐๐ ปการกอตัง้ พรรคคอมมิวนิสตจีนในป ๒๕๖๓ และ ๒) พัฒนาจีนใหเปนประเทศพัฒนาแลวระดับกลาง
กอนการครบรอบ ๑๐๐ ปการสถาปนาประเทศในป ๒๕๙๓ โดยที่ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคฯ
ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไดกาํ หนดทิศทางนโยบายการปฏิรูปประเทศในชวง ๑๐ ปขางหนา
ซึ่งเนนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมในแบบจีนใหสมบูรณยิ่งขึ้นและปรับปรุง/ยกระดับการบริหาร
จัดการประเทศของภาครัฐใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๓) จัดตั้งคณะกรรมการระดับผูนําวาดวยความมัน่ คงแหงชาติ เพื่อดูแลเรื่องความมัน่ คงภายในและ
ภายนอกประเทศ และคณะทํางานสวนกลางระดับผูนาํ วาดวยการยกระดับการปฏิรูปประเทศ เพื่อบูรณาการ
การกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายดานความมั่นคงและการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อแสดงถึงเอกภาพและ
ความเอาจริงเอาจังของผูน ําจีน
๑.๒ ดานการทหาร
จีนเห็นวาการสรางประเทศใหเขมแข็งตาม “ความฝนของจีน” มีองคประกอบสําคัญคือ การสรางกองทัพ
ใหเขมแข็งดวย โดยจีนพยายามเนนวาการพัฒนากองทัพของจีนไมไดมีเปาหมายเพือ่ คุกคามประเทศอื่น แตเพื่อ
รักษาสันติภาพและปองกันตนเอง รวมทั้งเพื่อใหสมดุลกับการพัฒนาของประเทศในดานอื่นๆ ในชวงป ๒๕๕๖ จีน
ไดใชงบประมาณดานการทหารเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐.๗ (ประมาณ ๑ แสนลานดอลลารสหรัฐ) เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพทางการทหารใหมคี วามทันสมัยและใชยุทธศาสตรการทหารสมัยใหมที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็ง
ทางทะเลและอากาศเปนหลัก เพื่อปกปองเขตแดนที่จีนอางสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนโดยเฉพาะในทะเลจีน
ตะวันออกและทะเลจีนใต โดยจีนไดดําเนินการดังนี้
(๑) การยุบรวมหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมายทะเลของจีน ๔ หนวย๑ เขารวมไวกับ Chinese
Coast Guard (CCG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชกฎหมายเกี่ยวกับการปกปองและคุมครองสิทธิทางทะเล
ของจีน
(๒) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ จีนประกาศเขตแสดงตนเพือ่ ปองกันภัยทางอากาศของจีนในทะเลจีน
ตะวันออก (Air Defense Identification Zone : ADIZ) และตอมาจีนก็ประกาศใชระเบียบทําการประมงในนานน้ําจีน
ของมณฑลไหหนาน (ทะเลจีนใต) โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพือ่ ขยายบทบาทของ
หนวยงานดานการทหารและความมั่นคงของจีนใหมีอํานาจในการปฏิบัติหนาทีท่ างทะเลและอากาศที่ชัดเจนยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๗ จีนสงนายทหารจีนจํานวน ๑๗ นาย๒ เขารวมฝก “คอบราโกลด”
ประจําป ๒๕๕๗ (Cobra Gold 14) ที่ประเทศไทย แตยังจํากัดเฉพาะในโครงการชวยเหลือประชาชน
(Humanitarian Civic Assistance) คือ โครงการกอสรางและโครงการแพทย
๑

จีนมีหนวยงานบังคับใชกฎหมายทะเลของจีน ๕ หนวยงาน ประกอบดวย (๑) Chinese Coast Guard (๒) Maritime Safety Administration (๓)
Marine Surveillance (๔) Fisheries Law Enforcement Command และ (๕) Customs

๒

๑.๓ เศรษฐกิจ
(๑) ภาพรวม ในภาพรวมเศรษฐกิจจีนเติบโตชาลงแตยงั คงมีเสถียรภาพ โดยเศรษฐกิจจีนในป
๒๕๕๖ เติบโตรอยละ ๗.๖ นับเปนอัตราการเติบโตที่นอยที่สุดในรอบ ๑๔ ป ในขณะทีอ่ ัตราเงินเฟออยูในระดับ
ต่ําในอัตรารอยละ ๒.๕ คาดวาเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวในปนเี้ ปนปรากฏการณระยะสั้น และเปนผลสืบ
เนื่องมาจากนโยบายการปฎิรูปเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจจีน ใหเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน เชน
การควบคุมการปลอยสินเชือ่ และการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย และการลดการใชจายอยางฟุม เฟอยของ
ภาครัฐ เปนตน
(๒) ภาคตางประเทศ ในป ๒๕๕๖ จีนไดกลายเปนประเทศที่มีมูลคาการคามากที่สุดในโลกแซงหนา
สหรัฐฯ โดยจีนไดดุลทั้งในดุลบัญชีเดินสะพัด (current account surplus) มูลคา ๑.๘๙ แสนลานดอลลาร คิดเปน
รอยละ ๒.๑ ของ GDP และดุลบัญชีทนุ (capital account surplus) มูลคา ๒.๔๓ แสนลานดอลลารสหรัฐ แสดงถึงการมี
เงินตราตางประเทศไหลเขาประเทศมากกวาไหลออก ทําใหจนี มีเงินทุนสํารองระหวางประเทศเพิม่ สูงขึ้น ๔.๓๑
แสนลานดอลลารสหรัฐ (จีนมีเงินทุนสํารองระหวางประเทศมากที่สุดในโลก จํานวน ๓.๓๒ ลานลานดอลลาร
สหรัฐ) ซึ่งบางสวนอยูในรูปพันธบัตรรัฐบาลตาง ๆ ทําใหจีนยังคงเปนเจาหนี้ (creditor) ที่สําคัญของหลายประเทศ
รวมทัง้ สหรัฐฯ
(๓) ความทาทายและนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน การแทรกแซงและบิดเบือนกลไกตลาด
ของรัฐที่ผานมาสงผลใหการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเปนการเติบโตในเชิงปริมาณ และพึ่งพิงการลงทุนและการ
สงออกเปนหลัก ซึ่งเปนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมยั่งยืน เพราะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย
เชน ปญหากําลังการผลิตสวนเกิน (excess capacity) ปญหาหนี้สนิ ของรัฐบาลทองถิน่ จํานวน ๑.๗๗ ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ ปญหาฟองสบูในตลาดอสังหาริมทรัพย ปญหาสิง่ แวดลอม และปญหาความเหลื่อมล้ําทาง
รายได เปนตน รัฐบาลจีนชุดใหมจึงพยายามผลักดันการปฏิรูปเพื่อเพิ่มบทบาทของตลาดในการจัดสรรทรัพยากร
ของประเทศผานการเปดเสรี การเพิ่มการแขงขัน และการผอนปรนกฎ/ระเบียบขอบังคับควบคูไปกับการรักษา
สิ่งแวดลอม การพัฒนาเขตเมือง และการกระจายรายได โดยไดจัดตั้งคณะทํางานสวนกลางระดับผูนําวาดวย
การยกระดับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง เปนประธาน เพื่อขับเคลื่อนการแกไขปญหา
เศรษฐกิจและการปฏิรูปใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔ การตางประเทศ
๑.๔.๑ จีนยังคงดําเนินนโยบายการสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน๓ โดยเนนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและอาเซียนเปนลําดับตน เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมัน่ คงที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศอยาง
สันติของจีน ทัง้ นี้ การดําเนินการดานการตางประเทศที่สาํ คัญของจีนมี ๓ ดาน ไดแก
(๑) ยกระดับความสัมพันธกับประเทศเพือ่ นบานของจีน โดยเนนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจทาง
การเมือง การเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมภิ าค และการแลกเปลีย่ นดาน
วัฒนธรรมและการไปมาหาสูใ นระดับประชาชน โดยจีนไดสถาปนาความเปนหุน สวนความรวมมือทางยุทธศาสตรที่
รอบดานกับรัสเซีย (มีนาคม ๒๕๕๖) การเชิญผูนาํ อินเดียเยือนจีนครั้งแรกในรอบ ๖๐ ป (พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และ
การเยือนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของนายกรัฐมนตรีจนี ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ (เวียดนาม
อินโดนีเซีย มาเลเซีย บูรไน และไทย)
(๒) สรางความสัมพันธกับสหรัฐฯ ในรูปแบบใหมในสามหลักการ คือ ๑) ไมขัดแยงหรือการไม
เผชิญหนาดวยกําลัง ๒) เคารพซึ่งกันและกัน และ ๓) ความรวมมือแบบ win-win เพื่อแสดงทาทีวาจีนไมทาทาย
๒

นายทหารจีนทั้ง ๑๗ นายที่เขารวม Cobra Gold 2014 ทั้งหมดมาจากกองบัญชาการทหารมณฑลกวางโจว ซึ่งเปนหนึ่งในเจ็ดกองบัญชาการมณฑล
ในจีน ดูแลมณฑลกวางตุง หูหนาน เหอเปย ไหหนาน รวมทั้งเขตปกครองตนเองกวางซีจวง เขตบริหารพิเศษฮองกง และมาเกา
๓
จีนดําเนินนโยบาย Good Neighbours Policy ตอประเทศเพื่อนบานอยางตอเนื่องตั้งแตชวงปทศวรรษที่ ๑๙๘๐ รวมทั้งในการดําเนินความสัมพันธ
กับอาเซียนซึ่งเนน “an amicable, tranquil, and prosperous neighbourhood in the region” โดยจีนถือวานโยบายดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญ
ของยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจีน

๓

สหรัฐฯ และใหสหรัฐฯ เคารพผลประโยชนหลักของจีน ขณะที่สหรัฐฯ เองก็แสดงทาทีพรอมที่จะยอมรับ Rise of
China โดยจีนตองรับประกันวาการพัฒนาและการเติบโตของจีนจะไมกระทบตอความมัน่ คงและประเทศอื่นๆ
(๓) เนนการเสริมสรางบทบาททางการทหารของจีน เพื่อปกปองผลประโยชนของจีนทางทะเลและ
อากาศมากขึน้ กวาที่ผานมา พรอมทัง้ ขยายบทบาทดานการทหารจีนในประชาคมระหวางประเทศดวยการเขารวมการ
ฝกทางทหาร “คอบราโกลด ๒๕๕๗” ที่ประเทศไทย รวมทัง้ จัดสงกําลังทหารจีนกวา ๑,๘๐๐ นายเขารวมปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพกับองคการสหประชาชาติ๔ รวมในปฏิบัติการตอตานโจรสลัดที่อาวเอเดน และเขารวมในโครงการให
ความชวยเหลือดานมนุยธรรมที่เซาทซูดาน
๑.๔.๒ ความสัมพันธระหวางจีนกับเอเชียตะวันออก
ในป ๒๕๕๖ ความสัมพันธระหวางจีนกับญี่ปนุ และเกาหลีใต มีความตึงเครียดมากขึน้ เนื่องจาก
(๑) ความหวาดระแวงตอการขยายบทบาทดานการทหารของจีนในภูมิภาค และ (๒) การแสดงทาทีไมผอนปรนและ
ไมออนขอของจีนเกีย่ วกับการอางสิทธิเหนือดินแดนที่ยงั เปนขอพิพาทในภูมิภาค โดยเฉพาะกับญี่ปนุ (เซนกากุ/
เตี้ยวหยู) และเกาหลีใต (แนวหินใตนาํ้ อีออโด/ซูเหลียน) โดยไดมีการประกาศจัดตัง้ เขต ADIZ เมื่อเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๖ ซึง่ ทับซอนกับเขต ADIZ ของญี่ปุนและเกาหลีใต และตามดวยมณฑลไหหนานประกาศระเบียบทําการ
ประมงในนานน้ําจีน (ในทะเลจีนใต) เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ซึง่ เพิ่มอํานาจใหหนวยงานทองถิน่ ในการจับกุม
ตรวจคน และยึดเรือตางชาติที่เขามายังนานน้าํ จีนได
ความสัมพันธระหวางจีน-สหรัฐฯ มีความสําคัญตอความมัน่ คงในเอเชียตะวันออก แมวา ใน
ภาพรวมความสัมพันธระหวางจีนกับสหรัฐฯ ยังคงราบรืน่ แตทั้งสองฝายยังมีความหวาดระแวงซึง่ กันและกัน
โดยจีนระแวงการดําเนินนโยบาย pivot to Asia ของสหรัฐฯ วาเปนความพยายามที่จะปดลอมจีนในภูมิภาค
โดยเฉพาะการที่สหรัฐฯ ยืนยันพันธสัญญาที่จะปกปองญีป่ ุนจากการคุกคามภายนอก๕ รวมทัง้ ไดประกาศไมยอมรับ
การประกาศ ADIZ ในทะเลจีนตะวันออกของจีน ซึง่ สหรัฐฯ มองวาเปนการยั่วยุและเปนอันตรายตอเสถียรภาพใน
เอเชียตะวันออก
๑.๔.๓ ความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียน
จีนใหความสําคัญตอการเสริมสรางความสัมพันธกับอาเซียนโดยยึดหลัก ๓ ประการ ไดแก
(๑) การพัฒนาความสัมพันธฉันมิตรและใหความสําคัญกับอาเซียนในลําดับตนของการดําเนินนโยบายการ
ตางประเทศของจีน (๒) การพัฒนาความเปนหุน สวนเชิงยุทธศาสตรระหวางอาเซียนกับจีนใหรอบดานและลึกซึ้ง
มากยิง่ ขึน้ (๓) การแกไขขอพิพาทในทะเลจีนใตกบั ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศผานการเจรจาหารือที่เปน
มิตรตอกัน การพูดคุยที่เสมอภาคและมีความรวมมือทีเ่ อื้อประโยชนซงึ่ กันและกัน
สําหรับปญหาในทะเลจีนใต จีนไดหารือเรือ่ งการจัดทํา COC กับอาเซียนอยางเปนทางการเปน
ครั้งแรก ในการประชุม ASEAN-China Senior Officials’ Meeting on Implementation of the DOC (SOM on
DOC) ครั้งที่ ๖ ที่จีนเปนเจาภาพ (วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่เมืองซูโจว) ซึ่งจีนตกลงที่จะรวมการหารือเรื่อง
COC กับอาเซียนในรายละเอียดตอไป
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๖ (๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทีบ่ ูรไน) ที่ประชุมฯ ไดรับรอง
แถลงการณรวมวาดวยการฉลองครบรอบ ๑๐ ป ของความเปนหุน สวนเชิงยุทธศาสตรอาเซียน-จีน (Joint
Statement on Commemoration of the 10th Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership) เปน
เอกสารแสดงวิสัยทัศนเกีย่ วกับทิศทางในการสงเสริมและยกระดับความเปนหุนสวนเชิงยุทธศาสตรระหวาง
อาเซียนกับจีน โดยจีนไดเสนอขอเสนอ ๒+๗ ซึ่งเนนการสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตรและการเปน
๔

จีนสงกําลังทหารจํานวน ๑,๘๐๐ นาย เพื่อปฏิบัติการรักษาสันติภาพรวมกับองคการสหประชาชาติในตะวันออกกลางและ แอฟริกา เชน เลบานอน
ซูดาน ไลบีเรีย และคองโก
๕
Treaty of Mutual Cooperation and Security ค.ศ. ๑๙๖๐ เปนพันธกรณีตอสหรัฐฯ ในการปกปองญี่ปุนจากการคุกคามดานการทหารจาก
ภายนอก

๔

เพื่อนบานที่ดี และการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ๖ ซึ่งเปนการแสดงทาทีใหเห็นวาจีนไมไดละเลยอาเซียน
และประสงคทจี่ ะสานตอการเสริมสรางความเปนหุนสวนยุทธศาสตรระหวางจีนกับอาเซียน แมจะมีปญหาขอ
ขัดแยงกับสมาชิกอาเซียนบางประเทศเกีย่ วกับปญหาเขตแดนทางทะเลในทะเลจีนใต
๑.๔.๔ ความสัมพันธไทย – จีน
(๑ ) ความสัมพันธไทยและจีนมีพลวัตรสูงนับตัง้ แตปลายป ๒๕๕๔ เปนตนมา การเยือนจีน
อยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีเมือ่ เดือนเมษายน ๒๕๕๕ ถือวาเปนพัฒนาการทีส่ ําคัญโดยทัง้ สองฝายเห็น
พองในการยกระดับความสัมพันธทวิภาคีเปน “หุน สวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบดาน” รวมทัง้ ไดรวมลง
นามในแผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย-จีน ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนพัฒนา
ระยะ ๕ ป ภายใตความตกลงการขยายความรวมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการคาในเชิงกวางและเชิงลึก
(๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึง่ เปนแผนแมบทในการสงเสริมความรวมมือระหวางกันในทุกดาน
(๒) ในดานเศรษฐกิจ/การลงทุน จีนเปนประเทศหุน สวนทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญที่สุดประเทศหนึง่ ของไทย
ในป ๒๕๕๖ จีนเปนทัง้ คูคาอันดับ ๑ ของไทย ซึ่งมีมูลคาการคาระหวางกันรวม ๖.๔๙ หมืน่ ลานดอลลารสหรัฐ (เปนตลาด
สงออกอันดับ ๑ และแหลงนําเขาอันดับ ๒ ของไทย) เปนประเทศที่มีการลงทุนในประเทศไทยมากเปนอันดับ ๒ รองจาก
ญี่ปุน มีมูลคามากถึง ๔๒,๕๓๐ ลานบาท โดยเพิ่มขึน้ จากปกอน ๒.๓ เทา และเปนประเทศที่มีนกั ทองเทีย่ วเดินทางมา
เยือนประเทศไทยมากที่สุด รวม ๔.๗ ลานคน (ประมาณ ๑ ใน ๕ ของนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาไทย) ขณะเดียวกัน
ในชวงป ๒๕๕๖ ไทยมีการลงทุนในจีนเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็ว (เพิม่ จากปที่ผานมาเกือบ ๕ เทา)
(๓) ในชวงป ๒๕๕๖ ผูน ําระดับสูงของจีนที่เยือนไทย ไดแก พลเอกฟาน ฉางหลง รองประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลางจีน (เยือนไทยระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ) นายหวัง อี้ รัฐมนตรีวา การกระทรวง
การตางประเทศจีนเยือนไทย ๒ ครั้ง (เทียบเทารองผูบญ
ั ชาการทหารสูงสุด) เยือนไทยอยางเปนทางการระหวาง
วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเขารวมพิธีเปดการประชุม High-Level Forum on 10th
Anniversary of ASEAN-China Strategic Partnership เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) และการเยือนไทยอยาง
เปนทางการของนายกรัฐมนตรีหลี่ เคอเฉียง (๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) โดยไดมกี ารจัดทําเอกสารแถลงขาวรวม
วาดวยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธไทย – จีน โดยทัง้ สองฝายเห็นพองที่จะสงเสริมความรวมมือที่
เปนรูปธรรมระหวางกัน โดยเนนความรวมมือ ๙ สาขา ไดแก ๑) การเมือง ๒) เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ
การเงิน ๓) การปองกันประเทศและความมั่นคง ๔) คมนาคมและความเชื่อมโยง ๕) วัฒนธรรม การศึกษา และ
การทองเทีย่ ว ๖) วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๗) พลังงาน ๘) มหาสมุทร และ ๙) ความรวมมือระดับ
ภูมิภาคและระหวางประเทศ
(๔) ไทยควรสานตอความรวมมือที่สองฝายเห็นพองโดยเฉพาะในสาขาเศรษฐกิจ การคาและ
การลงทุน รวมทั้งในสาขาการคมนาคมและความเชื่อมโยงที่เปนประโยชนตอไทยและภูมิภาค นอกจากนี้ ไทย
ควรจับตาพลวัตการพัฒนาดานเศรษฐกิจของจีนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนติดตามผลความ
คืบหนาในการดําเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน เพือ่ ประกอบการพิจารณาการแสวงหาลูทางการคาและ
การดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอไทย รวมทัง้ การสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจกับมณฑลตางๆ ของจีน
กองเอเชียตะวันออก ๓
มีนาคม ๒๕๕๗
๖

ขอเสนอ ๗ ประการของจีน ไดแก (๑) หารือเกี่ยวกับการลงนามสนธิสัญญาวาดวยความเปนเพื่อนบานที่ดี มิตรภาพและความรวมมืออาเซียน-จีน
(๒) เพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนและขยายความรวมมือดานความมั่นคง (๓) การยกระดับความตกลงเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน (๔) สงเสริมความ
เชื่อมโยงและระบบโครงสรางพื้นฐานโดยจีนเสนอจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย (๕) เสริมสรางความแข็งแกรงของ
ความรวมมือดานการเงินในภูมิภาค (๖) พัฒนาความเปนหุนสวนรวมมือทางทะเลอาเซียน-จีนที่ครอบคลุมสาขาตางๆ และ (๗) สงเสริมการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยจีนเสนอใหป ๒๕๕๗ เปนปแหงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน-จีน

