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-1คานา
หลังจากจีนเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 12 ซึ่งยังคงเน้นการขยายตัว
ของ GDP ทาให้เศรษฐกิจมณฑลยูนนานในไตรมาสแรกปี 2554 ยังคงขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องและ
ขยายตัวสูงกว่า GDP ของประเทศ ที่สาคัญเป็นผลจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ
และการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบินคุนหมิง
แห่งใหม่ ซึ่งจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ในช่วงปลายปีนี้ นอกจากนั้นยังลงทุน ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโดย
บางเส้นทางจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2555 - ต้นปี 2556 รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมโยงกับมณฑลและประเทศเพื่อนบ้าน ล้ว นเป็นปัจจัยผลักดันให้เศรษฐกิจยูนนานขยายตัว ใน
ระดับสูงและต่อเนื่อง
เศรษฐกิจที่ขยายตัวดังกล่าวทาให้ประชากรจีนมีรายได้สูงขึ้นมาก กาลังซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อ
การส่งออกสินค้าจากไทยและภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรสาคัญ เช่น ข้าว ผลไม้ ลาไย
ลิ้ น จี่ มะม่ว ง เป็ น ต้น นอกจากนั้ นผลไม้ จากภาคอื่ นๆ เช่น ทุเ รียน มังคุด เงาะ ฯลฯ ก็ได้รับผลดี
เช่นเดียวกัน โดยในช่วงต้นปี 2554 พบว่า ผลไม้ของไทยที่วางขายในจีนได้ราคาสูง ทั้งทุเรียน มังคุด
เงาะ และลิ้นจี่
อย่างไรก็ตาม ผลจากเศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการลงทุนและการเกินดุล
การค้า ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในปี 2553-2554 อย่างมาก แม้ทางการจีนจะดาเนินนโยบายการเงิน
ที่เข้มงวดมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือที่หลากหลายและรุนแรงขึ้นเพื่อสกัดกั้นปัญหาเงินเฟ้อโดยเฉพาะ
ในปี 2554 แต่ปัญหาก็ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายลงมากนัก
รายงานฉบับนี้ นอกจากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจมณฑลยูนนานในไตรมาสแรก ปี 2554
แล้ว ยังมีบทความพิเศษเรื่อง “นโยบายการเงินของจีนกับการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ” ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไข
ปัญหาเงินเฟ้อของทางการจีน ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ
ทั้งกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งประเทศต่างๆ อาจใช้วิธีของจีนเป็นกรณีศึกษา เพื่อแก้ปัญหา
เงินเฟ้อได้อีกแนวทางหนึ่ง
โต๊ะเศรษฐกิจจีนตอนใต้
ส่วนเศรษฐกิจภาค สานักงานภาคเหนือ
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-3รายงานเศรษฐกิจการเงินมณฑลยูนนาน ไตรมาสแรก ปี 2554
ไตรมาสแรกปี 2554 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้น
จากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.5 เป็นมูลค่า 173.9 พันล้านหยวน สูงกว่าอัตราการขยายตัวของ
GDP ประเทศจีนซึง่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เป็นมูลค่า 9,631.1 พันล้านหยวน ที่สาคัญเป็นผลจากขยายตัว
ของภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก าร ขณะที่ ภ าคเกษตรขยายตั ว เล็ ก น้ อ ย โดยผลผลิ ต จาก
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 เป็น 86.7 พันล้านหยวน ผลผลิตภาคบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ
10.2 เป็น 72.1 พันล้านหยวน ขณะที่ภาคเกษตรกรรม ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.1 เป็น 15.1
พันล้านหยวน ผลผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.7
ร้อยละ 49.8 และร้อยละ 41.5 ของ GDP มณฑลยูนนาน
โดยผลผลิตในภาคต่างๆ มีส่วนใน
การผลั ก ดั น การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ มณฑลยู น นานร้ อ ยละ 0.3 ร้ อ ยละ 7.8 และร้ อ ยละ 4.4
ตามลาดับ

1. ภาคเกษตรกรรม
ไตรมาสแรก ปี 2554 ผลผลิตภาคเกษตรของมณฑลยูนนาน (พืชผลเกษตร ป่าไม้ ปศุสัตว์ และ
ประมง) เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.1 เป็น 30.4 พันล้านหยวน แยกเป็นผลผลิตพืชสาคัญ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เป็น 10.8 พันล้านหยวน ผลผลิตป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เป็น 1.9 พันล้านหยวน
ผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เป็น 15.8 พันล้านหยวน ผลผลิตประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เป็น 0.8
พั น ล้ า นหยวน และผลผลิ ต จากธุ ร กิ จ การบริ ก ารทางการเกษตรเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 5.0 เป็ น 1.1
พันล้านหยวน เป็นผลจากในไตรมาสแรกปี 2554 ฤดูหนาวมีระยะเวลายาวนานขึ้นสามารถทาการเกษตร
โดยเพาะปลูกพืชเมืองหนาวได้ทั้งไตรมาส ทาให้มณฑลขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเมืองหนาวเพิ่มขึ้นร้อยละ
14.0 เป็น 22.97 ล้าน MU (9.57 ล้านไร่) นอกจากนั้น ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็เพิ่มขึ้น ทั้ง
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 87,000 ตัน ผลผลิตปุ๋ย 1.6 ล้านตัน แผ่นพลาสติก (คลุมพืชผัก) 36,000 ตัน ผลผลิต
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ล้าน MU (1.28 ไร่) แยกเป็นป่าที่สามารถเข้าทากินได้ 2.36 ล้าน MU และพื้นทีป่ ่าสาคัญ 0.72 ล้าน MU
สาหรับการเลี้ยงสัตว์และประมงในจังหวัดต่างๆ ของมณฑลยูนนาน 16 เมือง / เขตปกครอง
ตนเอง ไตรมาสแรกปี 2554 มีผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เป็น 1.22 ล้านตัน แยกเป็นผลผลิตสุกร
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.8 เป็น 1.03 ล้านตัน ผลผลิตเนื้อโคเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อนร้อยละ 7.9 เป็น 78,000 ตัน และผลผลิตประมงเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.7 เป็น
112,000 ตัน
2. ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคการผลิตหลักของระบบเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน ในไตรมาสแรก
ขยายตัวสูง มีส่วนช่วยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจมณฑลยูนนานมาก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ในไตรมาสแรกปี 2554 เพิ่ม ขึ้ น จากระยะเดีย วกัน ปีก่ อ นร้ อ ยละ 15.9 เป็ น 62.5 พั น ล้ า นหยวน
ขยายตั ว สู ง กว่ า ผลผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศที่ มี อั ต ราเพิ่ ม ร้ อ ยละ 14.4 โดยผลผลิ ต
อุตสาหกรรมเบาขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมหนัก
เมื่อจ าแนกตามประเภทพบว่า ผลผลิ ตอุตสาหกรรมหนักเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน ปีก่อน
ร้อยละ 15.4 เป็น 29.0 พันล้านหยวน ขณะที่ผลผลิตจากอุตสาหกรรมเบาเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนร้อยละ 16.3 เป็น 33.5 พันล้านหยวน
ผลผลิตอุตสาหกรรมเบาที่ส าคัญของมณฑลยูนนานได้แก่ ผลผลิ ต อุตสาหกรรมยาสูบ ของ
วิสาหกิจ ต่างๆ ในมณฑลยูนนาน โดยมูลค่าผลผลิ ตบุห รี่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.4 เป็น 26.6
พันล้านหยวน แยกเป็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตบุหรี่ระดับสูงและระดับกลาง ร้อยละ 6.7 และร้อยละ
0.6 ตามลาดับ ขณะที่ผลผลิตบุหรี่ระดับล่างลดลงร้อยละ 0.2 (ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง
ร้อยละ 4.2 เป็น 2.07 ล้านลัง1) ซึ่งมีส่วนสาคัญในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในมณฑลยูนนาน
สาหรับอุตสาหกรรมหนักของมณฑลยูนนาน ประกอบด้วย ผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 อุตสาหกรรมโลหะ (ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมหลอมและรีดเหล็ก)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 อุตสาหกรรมเคมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.2 อุตสาหกรรมหลอมและรีดเหล็กเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 33.6 และอุตสาหกรรมยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 นอกจากนี้ การผลิตโดยธุรกิจเอกชนทั่วไป
(บริษัทและห้างหุ้นส่วนจากัด) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เป็น 42.5 พันล้านหยวน
3. ภาคบริการ2
ในไตรมาสแรก ปี 2554 ผลผลิตภาคบริการโดยรวมเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ
10.2 เป็น 72.1 พันล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศของจีน
เป็น สาคัญ ในอนาคตมณฑลยูน นานจะพัฒ นาให้การท่องเที่ยวเป็น สาขาที่ส ร้างรายได้สาคัญ ให้แก่
1

2

บุหรี่จีน 1 ลัง เท่ากับ 50 แถว (carton) แถวละ 10 ซอง ซองละ 20 มวน
ภาคบริการ ประกอบด้วย การท่องเที่ยว การขนส่ง คลังสินค้า ไปรษณีย์ ที่พัก อาหาร ค้าปลีก ค้าส่ง และการให้บริการทางการเงิน
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โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
สาคัญ ซึง่ ในอนาคตจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางมามณฑลยูนนานมากขึ้น
4. การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค
ไตรมาสแรกปี 2554 มู ล ค่ า การค้ า สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคในมณฑลยู น นานขยายตั ว สู ง
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 17.0 เป็น 66.2 พันล้านหยวน โดยมูลค่าการค้าปลีกในเขต
เมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 เป็น 56.6 พันล้านหยวน และมูลค่าการค้าปลีกในเขตชนบทเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.4 เป็น 9.6 พันล้านหยวน
ยอดจาหน่ายสินค้าในหมวดอาหารและน้ามัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 หมวดกีฬาและความบันเทิง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 หมวดสินค้าเครื่อ งประดับ เงินและทองเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.3 หมวดสินค้าอุปโภค
บริโภคประจาวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 หมวดเสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6
หมวดผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 หมวดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23.4 หมวดนิตยสารและสิ่ งพิมพ์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15.9 หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.1 และหมวดยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ
15.1
5. การลงทุน
ไตรมาสแรกปี 2554 มณฑลยูนนานมีการลงทุนในสินทรัพย์ ถาวรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
20.5 เป็น 91.7 พันล้านหยวน
การลงทุนในภาคการผลิต ต่างๆ ประกอบด้วย การลงทุนภาคเกษตร (ไม่รวมการลงทุนของ
เกษตรกร) เพิ่ ม ขึ้ น จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 14.6 เป็ น 22.6 พั น ล้ า นหยวน การลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 เป็น 25.5 พันล้านหยวน และการลงทุนในภาคบริการเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 25.0 เป็ น 65.1 พั น ล้ า นหยวน โดยมณฑลยู น นานมี ก ารลงทุ น สู ง เป็ น ล าดั บ ที่ 18 ของ
ทั้งประเทศ และเป็นลาดับที่ 5 ของมณฑลในภาคตะวันตก โดยสัดส่วนการลงทุน เป็นภาคบริการ
ร้อยละ 63.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 32.1 และภาคเกษตรร้อยละ 4.1
สาหรับการลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมณฑลยูนนานในไตรมาสแรกปี 2554
เพิ่ ม ขึ้ น จากเดื อ นก่ อ นร้ อ ยละ 4.2 และเพิ่ ม ขึ้ น จากระยะเดี ยวกั น ปี ก่ อ นร้ อยละ 39.9 เป็ น 19.3
พันล้านหยวน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงกว่ามหานครปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ที่ขยายตัวร้อยละ 8.2 และ
ร้ อ ยละ 11.3 เป็ น 41.6 และ 46.8 พั น ล้ า นหยวน ตามล าดั บ โดยพื้ น ที่ โ ครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การก่อสร้างอสั งหาริมทรัพย์ (พื้น ที่ส ะสม) เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.8 เป็น 54.9
ล้านตารางเมตร อย่างไรก็ตาม โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกปี 2554
ลดลงจากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ นร้ อ ยละ 8.0 เหลื อ 2.6 ล้ า นตารางเมตร โดยมู ล ค่ า การซื้ อ -ขาย
อสังหาริมทรัพย์ ในช่ว งไตรมาสแรกปี 2554 ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.8 เหลื อ 2.6
พันล้านหยวน
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ที่มา : National Bureau of Statistics
สาหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยของมณฑลยูนนาน ในไตรมาสแรกปี 2554
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 40.0 เป็น 13.6 พันล้านหยวน ขยายตัวสูงกว่ามหานครปักกิ่ง
และเซี่ย งไฮ้ที่มีอัตราขยายตัวร้อยละ 18.2 และร้อยละ 18.5 เป็น 25.3 และ 29.3 พันล้ านหยวน
ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยในมณฑลยูนนานจะมีอัตรา
การขยายตัวสูง แต่มูลค่าการลงทุนยังต่ากว่าพื้นทีอ่ ื่นๆ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เสฉวน ฉงชิ่ง กวางสี ฯลฯ

ที่มา : National Bureau of Statistics
6. การค้าต่างประเทศ
ในไตรมาสแรกปี 2554 มูลค่าการค้าต่างประเทศของมณฑลยูนนาน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนร้อยละ 43.7 เป็น 3,458 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ขยายตัวสูงกว่าอัตราการขยายตัวของการค้า

-7ต่างประเทศของ สป.จีนทั้งประเทศ ที่มีอัตราเพิ่มร้อยละ 29.5 ซึ่งขยายตัวในอัตราใกล้เคียงกับการค้า
ต่างประเทศในช่วงปี 2549 - 2550 ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน ) ส่วนใหญ่เป็นการค้า ระหว่าง
ประเทศร้อยละ 84.0 โดยการค้ากับอาเซียนมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ตามลาดับ สาหรับการค้าชายแดน มีสัดส่วนร้อยละ 13.6 และการให้บริการทางการค้า
มูลค่าร้อยละ 2.4
การส่งออก
การส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าเท่าตัว (ร้อยละ 102.1) เป็น 2,149 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดย
ส่งออกเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนกว่าเท่าตัว (ร้อยละ 124.2)
เป็ น 563.4 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.2 ของการส่ ง ออกรวมของมณฑลยู น นาน
การส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.8 เป็น 341.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ
18.2 เป็น 137,000 ตัน) การส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 56.5 เป็น
213.3 ล้านดอลลาร์ สรอ. การส่งออกเสื้อผ้าสิ่งทอเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว (ร้อยละ 104.8) เป็น 183.2
ล้ านดอลลาร์ สรอ. การส่ ง ออกกระแสไฟฟ้า เพิ่ มขึ้น ร้อ ยละ 29.2 เป็น 78.4 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
การส่งออกผลิตภัณฑ์โลหะเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัว เป็น 44.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการส่งออกสินค้า
อื่นๆ เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตัวเป็น 724.5 ล้านดอลลาร์ สรอ.
มณฑลยูนนานส่งออกไปอาเซียนและเอเชียใต้ขยายตัวสูงสุดถึง 3.3 เท่าตัว (ส่งออกไปพม่ามูลค่า
สูงสุดถึง 158 ล้านดอลลาร์ สรอ.) รองลงมา ได้แก่ การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาขยายตัว 1.5 เท่าตัว และ
ส่งออกไปยุโรปขยายตัวกว่า 1.2 เท่าตัว

ที่มา : สานักงานพาณิชย์ มณฑลยูนนาน
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การนาเข้าลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.5 เหลือ 1,310 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น
ผลจากราคาสิ น แร่ต่างๆ ในตลาดโลกลดลง ทาให้ มูลค่าการนาเข้า แร่โลหะต่างๆ ลดลงจากระยะ
เดียวกันปีก่อนร้อยละ 32.8 เหลือ 499.1 ล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม การนาเข้าสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.7 เป็น 221.8 ล้านดอลลาร์ สรอ. การนาเข้าเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 21.0 เป็ น 216.9 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. การน าเข้ า สิ น แร่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ โ ลหะเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า
สองเท่าตัวเป็น 104.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. การนาเข้าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.3 เป็น 59.3 ล้านดอลลาร์
สรอ. และการนาเข้าสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เป็น 208.2 ล้านดอลลาร์ สรอ.
มณฑลยูนนานนาเข้าสินค้าจากภูมิภาคเอเชียสูงสุด (เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ
130.5) รองลงมา ได้แก่ ยุโรป สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และฮ่องกง ตามลาดับ
7. ภาคการเงินและการธนาคาร
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงินในมณฑลยูนนานเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เมื่อ
เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยยอดเงินฝากของสถาบันการเงินต่างๆ ในรูปสกุลหยวน ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2554 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.7 เป็น 1,407.1 พันล้านหยวน โดยส่วนใหญ่
เป็น เงิน ฝากออมทรั พย์ ของประชาชนทั่ วไปเพิ่มขึ้นจากช่ว งเดียวกัน ปีก่อนร้อยละ 7.8 เป็น 616.5
พันล้านหยวน

ที่มา : สานักงานพาณิชย์ มณฑลยูนนาน

ส่วนเงินให้สินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ ในรูปสกุลเงินหยวน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.0 เป็น 1,108.8 พันล้านหยวน แยกเป็น สินเชื่อระยะกลาง
ถึงระยะยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 เป็น 809.7 พันล้านหยวน และสินเชื่อระยะสั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3
เป็น 283.2 พันล้านหยวน

-98. ดัชนีราคา
ไตรมาสแรกปี 2554 ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) มณฑลยูนนาน
เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 3.6 เป็น 103.6 เป็นผลจากสินค้าในหมวดอาหารเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.3 หมวดที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 หมวดค่ารักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.7 หมวดบุหรี่และสุราเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าในหมวดเสื้อผ้าลดลง
ร้อยละ 4.4 หมวดบันเทิงและการศึกษาลดลงร้อยละ 1.0 หมวดคมนาคมและสื่อสารลดลงร้อยละ 0.9
และหมวดเครื่องใช้ในครัวเรือนลดลงร้อยละ 0.8
สาหรับดัชนีราคาผู้บริโภคของเมืองคุนหมิงในไตรมาสแรก ปี 2554 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ปีก่อนร้อยละ 3.1

ที่มา : National Bureau of Statistics
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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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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
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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
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วันที่

การเปลี่ยนแปลง
RRR

Reserve requirement
ratio

การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
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24 ก.พ.2554

0.50

19.50

-

-

25 มี.ค.2554

0.50

20.00

-

-
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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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