-10นโยบายการเงินของจีนกับการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ
การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของจีน ตั้งแต่ปี 2521 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการค้า และ
การลงทุนจากต่างประเทศ แรงงานจีนมีงานทา ประชากรมีรายได้สูงขึ้น ส่งผลให้กาลังซื้อเพิ่มขึ้นมาก
ขนาดเศรษฐกิจ ของจี น ขยายตัว อย่างรวดเร็ว กลายเป็นตลาดนาเข้าสิ นค้าและการลงทุนที่ส าคัญ
ของโลก เป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่ มีทุนสารองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก (ณ สิ้นเดือนมีนาคม
2554 มีมูลค่า 3.04 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ.) ส่งผลให้จีนมีความสาคัญมากขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลก
เกิดกระแสจีนภิวัฒน์ นอกจากนั้นทางการจีนยังผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น การอนุญาตให้ทาการค้า
ด้วยเงินสกุลหยวน และการลงทุนต่างประเทศด้วยสกุลหยวน การเปิด Offshore สกุลเงินหยวน
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินจีนให้ดึงดูดเงินทุ นจากทั่วโลกมากขึ้น จีน จึงเป็นแหล่ง
ดูดซับสภาพคล่องทางการเงินที่สาคัญของโลก อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องที่หลั่งไหลเข้าสู่จีนทั้งจาก
การค้าต่างประเทศและเงินทุนเคลื่อนย้าย ส่งผลให้สภาพคล่องของจีนในปัจจุบันสูงขึ้นมาก นามาซึ่ง
ปัญหาทางด้านเสถียรภาพราคาอย่างต่อเนื่องจนทาให้ทางการจีนต้องดาเนินนโยบายการเงินเข้มงวด
มากขึ้น
สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ของจี น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากมาย เกิ ด จากการเกิ น ดุ ล การค้ า และ
การลงทุน จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2553 จีนเกินดุลการค้าต่างประเทศรวม 181,761
ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้าสูงถึง 105,735 ล้านดอลลาร์
สรอ. และในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 54 จีนเกินดุลการค้าถึง 23,762 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ
มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 48,028 ล้านดอลลาร์ สรอ.
การเกิ น ดุ ล ดั ง กล่ า วส่ งผลให้ เ งิ น หยวนมีแ นวโน้ม แข็ งค่ า ขึ้น อย่ า งต่อเนื่อ ง ณ วั นที่ 27
มิถุนายน 2554 อัตราแลกเปลี่ยนสกุลหยวนเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เท่ากับ 6.4750 แข็งค่าขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 5.16 และคาดว่าในอนาคตเงินสกุลหยวนจะยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น
ต่อเนื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนหยวน/ดอลลาร์ สรอ.
หยวน/ดอลลาร์ สรอ.

ที่มา : The People’s Bank of China
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ที่มา : CEIC Data Co., Ltd.
สภาพคล่ อ งที่ สู ง ขึ้ น ประกอบกั บ นโยบายผลั ก ดั น การบริ โ ภคภายในประเทศ และ
การดาเนินงานตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ที่เริ่มใช้ในปี 2554 เป็นตัวเร่ง
ให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ GDP ไตรมาสแรก ปี 2554 ขยายตัวถึง
ร้ อ ยละ 9.7 และคาดว่ า ทั้ ง ปี 2554 จะขยายตั ว ร้ อยละ 9.5 ปั จ จัย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ที่ก่อให้เกิดปัญหาเงิน เฟ้อตามมา โดยในปี 2553 อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และเฉลี่ ย 5
เดือนแรกของปี 2554 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.2 สูงกว่าเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีของทางการที่
ร้อยละ 4 โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2554 อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงสุดในรอบ 34 เดือน เพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 5.5 ดังนั้น ทางการจีนจึงต้องดาเนินนโยบายการเงินพร้อมกับนโยบายการคลัง และนโยบาย
ด้านอื่นอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้ออย่างจริงจัง

ที่มา : CEICdata Co., Ltd.

-12อย่างไรก็ตาม การที่จีนจะทาให้เงินเฟ้อลดลงอย่างฉับพลันทันทีคงไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากจีน
ยั งไม่เปิ ดเสรี การเงิน มากนั ก ธนาคารส่ ว นใหญ่ ถือหุ้ นโดยภาครัฐ นอกจากนั้น ทางการจีนยังเป็ น
ผู้กาหนดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน รวมทั้งการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน แต่เนื่องจากทางการ
จีน มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาก โดยระบุอัตราการเจริญเติบโตไว้ใ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 12 เฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี (แต่มิได้ระบุระดับ
อัตราเงินเฟ้อไว้) เนื่องจากนโยบายการเงินของจีนเป็นแบบ Monetary Targeting มุ่งเน้นเป้าหมาย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ ซึ่งภายใต้กรอบ Monetary Targeting ทางการจีนจะดูแล
ตัวแปรทางการเงินซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นกลาง (Intermediate Targets) เช่น ปริมาณเงิน ฐานเงิน หรือ
เป้าหมายสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อควบคุมดูแลให้อัตราเงินเฟ้อและรายได้ประชาชาติ ซึ่ง
เป็นเป้าหมายขั้นสุดท้าย (Ultimate Target) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดได้
เครื่องมือในการดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of
China: PBC) มี 4 ช่องทาง ดังนี้
1. การดารงเงินสดสารองทางการของธนาคารพาณิชย์ (Reserve requirement ratio:
RRR)
2. การกาหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark deposit and lending Interest rates)
3. Open Market Operations (OMOs) เช่น ธุรกรรมซื้อ-ขายหลักทรัพย์รัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารกลาง และ SWAP เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
4. Central Bank Loans เป็นช่องทางปรับสภาพคล่อง กลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพใน
ตลาดเงิน
ในระยะที่ ผ่ า นมา ทางการจี น มั ก เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น นโยบายการเงิ น ผ่ า น 3
ช่องทางแรกข้างต้น และด้วยทางการจีนมีความระมัดระวังในการดาเนินนโยบายการเงิน มาก จึงมัก
เลือกใช้เครื่องมือด้านการควบคุมปริมาณเงินเป็นหลัก คือ การดารงเงินสดสารองทางการของธนาคาร
พาณิชย์ (RRR) โดยในช่วงกลางปี 2553 – มิถุนายน 2554 ธนาคารกลางจีนประกาศปรับอัตราสารอง
ทางการของสถาบันการเงินหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อ 14 มิถุนายน 2554 PBC ประกาศปรับ
เพิ่มอัตราส่วนการดารงเงินสดสารองทางการของสถาบันการเงินร้อยละ 0.5 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
20 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ส่งผลให้ปัจจุบัน RRR ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 21.5
ซึ่งเป็นอัตราสูงเป็นประวัติการณ์ การปรับขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 นับตั้งแต่ต้นปี 2554 (และเป็นครั้ง
ที่ 9 นับตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2553 ) โดยส่วนใหญ่ปรับขึ้นครั้งละ 50 basis point หรือร้อยละ 0.50
ซึ่งการปรั บ RRR แต่ล ะครั้ งสามารถท าให้ ปริ มาณเงิน หรื อสภาพคล่ องในระบบลดลงได้ ป ระมาณ
360,000 – 380,000 ล้านหยวน
การปรับเพิ่ม RRR นั้น ธนาคารพาณิชย์จีนไม่สามารถผลักภาระต้นทุนผ่านอัตราดอกเบี้ยให้กับ
ลูกค้าได้ เนื่องจากทางการจีนยังคงเป็นผู้กาหนดทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก การใช้เครื่องมือ
RRR ของจีนจึงยังคงเหมาะสมภายใต้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน

-13การเปลี่ยนแปลงอัตราการดารงเงินสดสารองทางการของธนาคารพาณิชย์
25%
20%

สถาบันการเงินขนาดใหญ่
สถาบันการเงินขนาดกลางและเล็ก

15%

21.50%
19.50%

10%
5%

1985
ก.ย.1988
21 พ.ย. 99
25 เม.ย. 04
15 ส.ค. 06
15 ม.ค. 07
16 เม.ย. 07
5 มิ.ย. 07
25 ก.ย. 07
26 พ.ย. 07
25 ม.ค. 08
25 เม.ย. 08
25 มิ.ย. 08
15 ต.ค. 08
25 ธ.ค. 08
25 ก.พ. 10
16 พ.ย. 10
20 ธ.ค. 10
24 ก.พ. 11
21 เม.ย. 11
20 มิ.ย. 11

0%

ที่มา : The People's Bank of China, CEICdata co., Ltd.
ผลกระทบจากการเพิ่ม Reserve requirement ratio
การที่ทางการจีนประกาศให้สถาบันการเงินต้องดารงเงินสารองทางการเพิ่มขึ้นมาก เป็นการ
จากัดวงเงินให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้สถาบันการเงินมีต้นทุนการดาเนินธุรกิจสูงขึ้น และ
สร้างแรงกดดันให้สถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะในหลายประเทศที่การดารงเงินสารองทางการไม่จ่าย
ผลตอบแทนให้ แต่ ก ารด ารงเงิ น ส ารองทางการของสถาบั น การเงิ น จี น จะได้ รั บ การชดเชยจาก
ธนาคารกลางจีน ในรูปของดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินที่ต้องดารงเงินสารองด้วย ดังนั้น สถาบัน
การเงิน ต่า งๆ จึ งไม่ไ ด้รั บ ผลกระทบโดยตรง อย่า งไรก็ ตาม การดารงเงิ นส ารองที่ สู ง มากอาจส่ ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสถาบันการเงิน และเสียโอกาสในการหารายได้ของ
สถาบันการเงิน
สาหรับการเลือกใช้เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง นั้น ทางการจีนเห็นว่า การใช้อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงสูงเกินไปหรือเร็วเกินไปจะทาให้มีเงินทุนไหลเข้าจีนเพื่อเก็งกาไรมากขึ้น นอกจากนั้น อัตรา
ดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการผลิต ซึ่งจะส่งผ่านไปยังอัตราเงินเฟ้อในที่สุด ทางการจีนจึง
ไม่ค่อยนาเครื่องมือด้านอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมาใช้มากนัก และการปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแต่ละครั้ง
ทางการจีนค่อนข้างระมัดระวังรอบด้าน โดยเฉพาะหากเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง ทั้ง การ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและวิกฤตการณ์หนี้ในยุโรปยังไม่ชัดเจนและคลี่คลาย เหตุ การณ์
แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น รวมทั้งภาวะการเมืองในอัฟริกาและตะวันออกกลาง ตั้งแต่ กรกฎาคม 2553 –
มิถุนายน 2554 จีนใช้เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแล้ว 4 ครั้งแต่
ยังน้อยกว่าการใช้ RRR

-14การใช้เครื่องมือในการดาเนินนโยบายการเงินของทางการจีนตั้งแต่กรกฎาคม 2553 – มิถุนายน 2554
วันที่

การเปลี่ยนแปลง
RRR

Reserve requirement
ratio

การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
เงินฝาก / เงินกู้

20 ต.ค.2553

-

-

0.25

2.10 - 4.50 / 5.10 - 6.05

16 พ.ย.2553

0.50

17.50

-

-

29 พ.ย.2553

0.50

18.00

-

-

20 ธ.ค.2553

0.50

18.50

-

-

26 ธ.ค.2553

-

-

0.25

2.35 - 4.75 / 5.35 - 6.30

20 ม.ค.2554

0.50

19.00

-

-

9 ก.พ.2554

-

-

0.25

2.60 - 5.00 / 5.60 - 6.55

24 ก.พ.2554

0.50

19.50

-

-

25 มี.ค.2554

0.50

20.00

-

-

6 เม.ย.2554

-

-

0.25

2.85 - 5.25 / 5.85 - 6.80

21 เม.ย.2554

0.50

20.50

-

-

18 พ.ค.2554

0.50

21.00

-

-

20 มิ.ย.2554

0.50

21.50

-

-
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-15ในปี 2554 คาดว่า ทางการจีนจะยังคงดาเนินนโยบายการเงินเข้มงวดต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหา
เงินเฟ้อพร้อมๆ กับการรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนให้ เป็นไปตามแผน โดยเครื่องมือ
หลั ก ยั ง คงใช้ ก ารปรั บ เพิ่ ม การด ารงเงิ น สดส ารองทางการ ซึ่ง มีค วามเหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ ม
ทางการเงินของจีน ในขณะที่เครื่องมือด้านอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง จะไม่ใช้มากนัก อย่างไรก็ตาม หากพ้น
ไตรมาสที่สามแล้ว ภาวะเงินเฟ้อของจีนยังไม่ลดลงทางการจีนอาจใช้เครื่องมือด้านอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
มากขึ้น
สรุป
สภาพคล่องทางการเงินของจีนที่เพิ่มขึ้นมาก เกิดจากการเกินดุลการค้า และเงินทุนเคลื่อนย้าย
ทั้งเงินลงทุน โดยตรง เงิน ลงทุน ในตลาดเงิน และตลาดทุน สภาพคล่องที่สู งขึ้นมากนามาซึ่งปัญหา
เงินเฟ้อสูงและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทาให้ทางการจีนต้องดาเนินนโยบายการเงินเข้มงวด โดยใช้
เครื่องมือหลากหลาย แต่ที่ใช้เป็นหลักคือ การปรับเพิ่มการดารงเงินสดสารองทางการ หรือ Reserve
requirement ratio แม้ว่าสถาบันการเงินต่างๆ ต้องดารงเงินสารองทางการในระดับที่สูงมาก แต่
ได้รับชดเชยดอกเบี้ยจากธนาคารกลาง เครื่องมือ ที่ใช้รองลงมาคือ การปรับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ซึ่ง
ไม่ได้ใช้มากนัก เพราะเศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบาง อาจจะส่งผลกระทบให้เงินไหลเข้าและส่งผล
ให้ต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งสูงขึ้น และส่งผลกระทบให้ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นอีก คาดว่า ทางการจีนจะ
ยั ง คงใช้ เ ครื่ องมื อ RRR เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการด าเนิ นนโยบายการเงิ น ต่ อ ไป เพราะยั ง มี ค วาม
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการเงินของจีน แต่หลังไตรมาสที่สามแล้ว ปัญหาเงินเฟ้อยังไม่ชะลอตัว
หรือลดลง ทางการจีนอาจต้องใช้เครื่องมือนโยบายการเงินด้านอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมากขึ้น
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