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 ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Weekly News from China) 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว 
ประจ าวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2561 

จีนกลายเป็นผู้น าเข้าสินค้าและบริการรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
งานแสดงสินค้าน าเข้านานาชาติ (CIIE) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจีนมีมูลค่าการซื้อขายที่ 5.783 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงโอกาสในตลาดจีน จากสถิติกรมศุลกากรจีน เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2561 จีนน าเข้าสินค้าคิด
เป็นมูลค่า 1.97 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 18.4 โดยในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา จีนน าเข้าสินค้าจากทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2560 มูลค่าการน าเข้าสินค้าของจีนอยู่ที่ 1.84 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้น าเข้าสินค้ามากกว่าปี 2545 ซึ่งเป็นปีแรกที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกถึง 6.2 
เท่าตัว ในส่วนของมูลค่าการน าเข้าการบริการอยู่ที่ 467,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีนจึงกลายเป็นผู้น าเข้าสินค้าและ
บริการรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก  
 คุณ Zhao Ping หัวหน้าฝ่ายงานวิจัยการค้าระหว่างประเทศจากสถาบันวิจัยแห่งสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ในจีน (Academy of China Council for The Promotion of International Trade) เผยว่า “ในปัจจุบัน จ านวน
ประชากรกลุ่มชนชั้นกลางเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้รูปแบบความต้องการในการบริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น การน าเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการที่มีคุณภาพ จะสามารถสร้างตัวเลือกในการอุปโภคบริโภคได้มากขึ้น และสามารถ
สนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลากหลาย” 

 จากการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามของเว็บไซต์จีน people.cn ได้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
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 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลจากเว็บไซต์ people.cn พบว่า ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่มักจะซื้อสินค้าน าเข้าจากร้านสะดวกซื้อ
และแพลตฟอร์ม Cross-Border อีคอมเมิร์ซ และสินค้าที่น าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าทางการแพทย์ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก และอาหารเสริม ตามล าดับ โดยสินค้าประเภทอาหาร
มีสัดส่วนร้อยละ 22.27  
 ทั้งนี้ การซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวจีนกว่าร้อยละ 55.41 เลือกจากคุณภาพของสินค้า และกว่าร้อยละ 33.46 เห็น
ว่าการน าเข้าสินค้ามีความสะดวกและไม่ยุ่งยาก โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า จีนคาดการณ์ว่าจะน าเข้าสินค้าและบริการคิด
เป็นมูลค่าเกิน 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีแนวโน้มที่จะน าเข้าสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 ในขณะเดียวกัน รายงานการวิเคราะห์ตลาดสินค้าน าเข้าโดยหอการค้านานาชาติจีน (China Chamber of 
International Commerce) พร้อมด้วย ศูนย์วิจัย Deloitte ประเทศจีน และสถาบันวิจัยอาลี (AliResearch) ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า ในระหว่างปี 2553 – 2559 สินค้าน าเข้ามีความหลากหลายมากขึ้น โดยครอบคลุมสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์
แม่และเด็ก เครื่องส าอาง เฟอร์นิเจอร์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้า ฯลฯ  
 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการน าเข้าสินค้าของบริโภคชาวจีนได้แก่ คุณภาพสินค้า และการค านึงถึงความปลอดภัยของ
สินค้า ฯลฯ ด้านกรมศุลกากรจีนได้พยายามลดระยะเวลาการผ่านด่านของสินค้าน าเข้า  เพ่ือช่วยให้การน าเข้าสินค้า
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคาดว่าภายในปี 2564 ระยะเวลาในการผ่านด่านฯ ของสินค้าน าเข้าจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาที่ใช้ในการน าเข้าในปี 2560  

แหล่งที่มา 
https://www.chinanews.com/wap/detail/zw/cj/2018/12-24/8710854.shtml 
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