เจาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 12 ด้านการเงินของจีน
พัฒนพงษ์ ภู่สุวรรณ
เศรษฐกรอาวุโส
ส่วนเศฐกิจภาค สานักงานภาคเหนือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า
“แผน 5 ปีฉบับ 12” ที่จะเริ่มใช้ในปี 2011-2015 ซึ่งขณะนี้ธนาคารกลางของจีนอยู่ระหว่างดาเนินการเปิดรับ
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2011 ก่อนนาเสนอแผนฯ ต่อรัฐบาลกลางเพื่อประกาศใช้
ต่อไป โดยปกติเมื่อรัฐบาลจีนวางแผนไปแล้วจะดาเนินการต่างๆ ตามแผนที่วางไว้เสมอ ซึ่งแตกต่างจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ของบางประเทศ ที่การดาเนินการไม่ค่อยเป็นไปตามแผน และไม่ค่อยให้ความสาคัญกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจเท่าที่ควร
สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 12 ของจีน ฉบับร่างนี้ ทางการจีนได้ประกาศเผยแพร่เมื่อ
27 ตุลาคม 2010 มี Theme เน้นการเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ขยายรายได้
และการลดช่องว่างด้านรายได้ และเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ด้าน
การเงิน มีแผนงานที่น่าสนใจ คือ การปฏิรูประบบสถาบันการเงินของจีน
แผน 5 ปี ฉบับ 12 ที่สาคัญ คือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ สังคม แต่ยังเน้นการปฏิรูป ทาง
เศรษฐกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากที่ดาเนินการตามแผน 5 ปี ฉบับที่ 11 ซึ่ง
เป็นการเริ่มใช้มาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้น มีความท้าทายมากขึ้น แม้ว่าการเศรษฐกิจของจีนยังมีการพัฒนาและมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการดาเนินยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่แยบยล แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ
และความเสี่ยงที่คาดเดาได้ยาก เช่น วิกฤตหนี้ในยุโรป และภาวะการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สรอ.เป็นต้น
สาหรับแผนด้านการเงินนั้น ทางการจีนได้นาเสนอแผนด้านการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน เพื่อให้
ภาคเอกชนตระหนักว่า แผน 5 ปีฉบับ 12 มีแนวทางในการดาเนินงานด้านการระบบสถาบันการเงินที่ต่อเนื่อง
จากแผน 5 ปีฉบับ 11 เน้นด้านปฏิรูประบบสถาบันการเงิน ตามความต้องการของระบบสถาบันการเงิน เพื่อ
ปฏิรูปและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งขึ้น โดยเร่งรัดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ซึ่งเมื่อเทียบกับแผน 5 ปี ฉบับที่ 11 จะพบว่าแผน 5 ปี ฉบับ 12 ได้เสนอให้มีการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงินเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะไม่ได้ระบุข้อความเนื้อหาการปฏิรูปที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไว้
ชัดเจน แต่เนื้อหาข้างในจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสถาบันการเงินที่สาคัญ โดยเนื้อหาการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงินรายการแรก คือ การสร้างความระมัดระวัง และมีความรอบคอบในการดาเนินการตาม
กรอบมหภาคระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการดาเนินงานขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบสถาบันการเงิน โดยจะดูแลภาคการเงินทั้งหมดอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบและส่งผ่านไป
ถึงภาคเศรษฐกิจอื่น นอกจากนั้นยังต้องติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจรอบด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการความเสี่ยงของระบบการเงินทั้งหมด เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญของ
รัฐบาลจีน โดยผู้ว่าการธนาคารกลางของจีน นาย โจว เสี่ยวชวน เคยกล่าวว่า "บทเรียนสำคัญจำกวิกฤตกำรณ์
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพำะควำมเสี่ยงด้ำนระบบสถำบันกำรเงินเท่ำนั้น แต่ยังสร้ำงควำม
เสี่ยงทำงกำรเงินในระดับมหภำคด้วย กำรดำเนินนโยบำยอย่ำงรอบคอบ เป็นยำที่ดีสำหรับกำรป้องกันควำม
เสี่ยงของระบบสถำบันกำรเงิน” ความรอบคอบในทุกๆ ด้าน จะช่วยให้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ ธนาคารพาณิชย์จีนจะมีการปรับปรุงระบบการป้องกันความเสี่ยงให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระบบสถาบันการเงินของจีนจะให้ความสาคัญกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มากขึ้น
ประเด็นสาคัญของแผน 5 ปี ฉบับที่ 12 ด้านการเงิน (เรียกนโยบาย “สี่ต่อเนื่อง”) มี 4 แนวทางใน
การดาเนินงานต่อเนื่องจากแผน 5 ปี ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. ส่งเสริมการปฏิรูประบบอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ให้เป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด
นาระบบ Manage Floating Exchange Rate มาใช้ รวมทั้งการปรับปรุงระบบทุนรักษาระดับอัตรา
แลกเปลี่ยน บริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภายใต้บัญชีทุนรักษาระดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การดาเนินงานตามแผน 5 ปี ฉบับที่ 11 ก็ให้ความสาคัญกับการปฏิรูประบบอัตราดอกเบี้ยและระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนลอยตัวเช่นกัน แต่ที่แตกต่างกันก็คือการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการเงินทุนสารอง
ระหว่างประเทศ ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของทุนสารองระหว่างประเทศ ทาให้จีนมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดย
จีนจะบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เป็นทุนสารองให้มีความเสี่ยงลดลง และทาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นความ
จาเป็นเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา
2. นโยบายการปฏิรูประบบธนาคารพาณิชย์ การปฏิรูปธนาคารของรัฐในปีนี้เป็นนโยบายที่สาคัญ
หลังจากที่ในปี 2010 ธนาคารเพื่อการเกษตรของจีนประสบความสาเร็จในการแปรรูปจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ของจีนแล้ว ทาให้รัฐบาลสามารถแปรรูปธนาคารของรัฐบาล 5 ธนาคารใหญ่เป็นผลสาเร็จ
เพื่อปฏิรูปนโยบายสถาบันการเงินให้ธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็งขึ้น ภายใต้ส ภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
การเงิ น ที่ เปลี่ ย นแปลงไป เป็ น ช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมในการปฏิ รูป ระบบธนาคารโดยรวม ซึ่ง จะทาให้ การ
ดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มดีขึ้น
3. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการเงิน รวมทั้งเพิ่มการกากับดูและสถาบันการเงิน เช่น การจัดตั้ง
ระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงของระบบการเงิน รวมทั้งการสร้างกลไกการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยง ซึ่งทางการจีนได้ทาปรับปรุงระบบการกากับดูแลสถาบันการเงินในปัจจุบันและในระยะต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2008 เป็นต้นมา ทางการจีนได้เพิ่ม
การกากับดูแลสถาบันการเงินของจีนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสถาบันการเงินทั้ง
ระบบ
4. แผนจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก ซึ่งอยู่ในแผนการดาเนินงาน และเป็นแผนงานที่สาคัญในการ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินของจีน
สาหรับแผนงานใหม่ 3 แผนงาน ตามแผน 5 ปี ฉบับที่ 12 (เรียก“สามงานใหม่”) คือ
1. การปรับปรุงระบบการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินของรัฐ
2. ปรับปรุงระบบการบริหารการคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ปรับปรุงมาตรฐานทางการเงินระหว่างประเทศ และเสริมสร้างมาตรฐานของระบบการเงินให้
เข้มแข็ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 แผนงานแรก ซึ่งมีภาครัฐเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงิน โดย จัดหาเงิน
แหล่งเงินทุนในประเทศให้กับ SMEs เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนั้นทางการ
จีนจะนาปัญหาใหม่ๆ ภายใต้สถานการณ์ใหม่ มาพิจารณาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสม
โดยเร็วที่สุด เพื่อจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาที่อาจจะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ

-3-

นอกเหนือจากแผนงาน “สี่ต่อเนื่อง” และ “สามงานใหม่” ที่จะทาให้ระบบสถาบันการเงินจีนมี
ความเข้มแข็งขึ้นแล้ว ทางการจีนยังมีแผนการปฏิรูประบบสินเชื่อสหกรณ์ในเขตชนบทและแนะนาให้มีการ
ดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรการเงินในชุมชนต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการเงินในเขต
ชนบท รวมทั้งการปรับปรุงระบบประกันภัยทางการเกษตร การปรับปรุงบริการทางการเงินในเขตชนบท ด้วย
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการเงินเปลี่ยนแปลงของโลกไปมาก ขนาดเศรษฐกิจของจีนในปี 2010
ใหญ่เป็นอันดับสองในโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จีนมีงบประมาณรายรับสูงที่สุดในโลก เศรษฐกิจของจีนมี
บทบาทมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลก และมีความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ระบบ
สถาบันการเงินของจีนก็ มีการเปลี่ยนแปลงสอดรับอย่างมีนัยสาคัญ สถาบันการเงินต่างๆ แข่งขันกันมากขึ้น
สินทรัพย์รวมของสถาบันการเงินจีนสูงขึ้นมาก โดย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2010 ธนาคารพาณิชย์จีนมีสินทรัพย์รวม
87.2 ล้านล้านหยวน และหนี้สินรวม 82.3 ล้านล้านหยวน เทียบกับ ณ สิ้นปี 2005 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมเพียง
37.5 ล้ านล้ านหยวน และหนี้ สิ น รวม 35.8 ล้ านล้ านหยวน ซึ่งธนาคารพาณิช ย์ จีนมีอัตราส่ ว นกองทุนต่ อ
สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการดาเนินงานที่มีธรรมาภิบาลมากขึ้น และมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ของระบบการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยในปี 2010 นิตยสาร “การธนาคาร” ของอังกฤษ ทาการจัด
อันดับธนาคารพาณิชย์ที่ดีที่สุดทั่วโลก 1,000 ลาดับ มีธนาคารพาณิชย์จีนถึง 84 ธนาคาร เพิ่มขึ้นจากปี 1989
ซึ่งมีเพียง 8 ธนาคารเท่านั้น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยพัฒนาระบบสถาบันการเงินของ
จีน ให้มีการพัฒนามากขึ้น ตามแผน 5 ปี ฉบับที่ 12 ในระยะ 5 ปีข้างหน้าทางการจีนจะดาเนินการสนับสนุน
ระบบสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์จีนสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ได้
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