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 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2563 ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ระยะกลางแก่สถาบนั
การเงินจาก 3.25% เป็น 3.15% ระยะเวลา 1 ปี  ตอ่มาวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 ธนาคารกลางจีนปรับลดอตัราการกนั
เงินสํารองขัน้ต่ําของธนาคารพาณิชย์ (Reserve Requirement Ratio : RRR) ลงอีก 0.5%-1% ทําให้มีเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบสนิเช่ือเพิ่มขึน้ 5.5 แสนล้านหยวน โดยเน้นให้สนิเช่ือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
สง่ผลดีตอ่ภาคการผลติ การบริการ และตลาดอสงัหาริมทรัพย์ของจีน 

อีกทัง้ ธนาคารกลางจีนยงัเตรียมปรับหลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้  Loan Prime Rate (LPR) ซึง่
เป็นอตัราอ้างอิงในการกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ มีผลให้อตัราดอกเบีย้เงินกู้  LPR ปรับลดลง 
เพ่ือลดภาระดอกเบีย้เงินกู้ของวิสาหกิจ รวมทัง้ชว่ยพยงุเศรษฐกิจจีนท่ีถดถอยย่ิงขึน้จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม ่ ซึง่สง่ผลให้เศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตวัมาหลายปีประสบความยากลําบากมากขึน้ โดยใน
เบือ้งต้นได้ปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้  LPR ระยะเวลา 1 ปี จาก 4.15% เป็น 4.05% และระยะเวลา 5 ปี จาก 4.80%  
เป็น 4.75%   

( อตัราดอกเบีย้เงินกู้  LPR คือ อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีธนาคารพาณิชย์ให้แก่ลกูค้าชัน้ดี  กําหนดโดยกลุม่สมาชิก
สถาบนัการเงิน รวม 18 แห่ง ซึง่ประกอบด้วยธนาคารของรัฐและธนาคารเอกชนท่ีมีบทบาทสําคญัในการให้สนิเช่ือ  
เพ่ือให้สถาบนัการเงินใช้เป็นอตัราอ้างอิง ทัง้นีธ้นาคารกลางจีนได้ให้อํานาจศนูย์หกับญัชีอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่ง
สถาบนัการเงินเป็นผู้ประกาศอตัราดอกเบีย้ LPR  ทกุวนัท่ี 20 ของเดือน )    

การท่ีธนาคารกลางจีนปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ระยะกลางแก่สถาบนั อตัราดอกเบีย้เงินกู้  LPR และอตัรา
การกนัเงินสํารองขัน้ต่ําฯ ช่วยให้ภาคธุรกิจมีต้นทนุทางการเงินลดลงจากเม็ดเงินท่ีเข้าสูร่ะบบสนิเช่ือมากขึน้ ดงัเชน่ 
วิสาหกิจภาคการขนสง่โดยเฉพาะการขนสง่สนิค้าอปุโภคบริโภค รวม 700 กวา่แหง่ มีภาระดอกเบีย้เงินกู้ลดลง และ
เม่ือพิจารณารวมกบัเงินชดเชยทางภาษีแล้ว ต้นทนุเงินกู้ ยืมอยูท่ี่เพียง 1.3%  

การดําเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายเป็นมาตรการหนึง่ในการรักษาอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจของ
จีน ให้สามารถเตบิโตได้ใกล้เคียงกบัอตัราท่ีทางการประมาณการไว้ จีนได้กําหนดเป้าหมายการเตบิโตของเศรษฐกิจปี
2020 ไว้ท่ี 6% แตจ่ากสถานการณ์ของโรคระบาดท่ีเกิดขึน้และเศรษฐกิจจีนในปีท่ีผา่นมายงัคงชะลอตวัตอ่เน่ือง สง่ผล
ให้เศรษฐกิจจีนในปี 2020 จะเตบิโตประมาณ 5%  จงึได้ดําเนินนโยบายการเงินแบบผอ่นคลายตัง้แตไ่ตรมาสแรกของ
ปี เพ่ือพยงุเศรษฐกิจและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ปัจจบุนัการบริโภคของคนหนุ่มสาวเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ี
สําคญัของเศรษฐกิจจีน  

นอกจากนี ้จีนยงัมีมาตรการทางการคลงัท่ีจะเพิ่มเม็ดเงินหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจอีก 2.5 – 2.8 ล้านล้าน
หยวน เพ่ือเน้นการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานโดยการออกพนัธบตัรพิเศษและพนัธบตัรรัฐบาลท้องถ่ิน มาตรการ
ดงักลา่วจะสง่ผลให้จีนมีงบประมาณขาดดลุคดิเป็น 3.5% ของ GDP  สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ไมเ่กิน 3% 
ของ GDP   สําหรับปี 2019 งบประมาณขาดทนุอยูท่ี่ 2.8% ของ GDP                    

จีนพยงุเศรษฐกิจผา่นนโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย 
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เศรษฐกิจจีน ปี 2019  :  
 

ตวัเลขการเตบิโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2019  มีดงันี ้ เศรษฐกิจจีนไตรมาส 1 ถงึไตรมาส 4  เตบิโต 6.4%  
6.2%  6.0% และ 6.0% ตามลําดบั อตัราการเตบิโตเฉลี่ยเทา่กบั 6.15% ตอ่ปี การบริโภคภายในประเทศหดตวั การ
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและอสงัหาริมทรัพย์ลดลง ขณะท่ีการลงทนุในเทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสง่เสริม
การพฒันาทางเทคโนโลยีกลบัเพิ่มขึน้  ด้านการค้าระหวา่งประเทศมีมลูคา่สง่ออก 17.23 ล้านล้านหยวน เพิม่ขึน้ 5.0%  
มลูคา่นําเข้า 14.32 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ 1.6% ยอดเกินดลุการค้าอยูท่ี่ 2.92 ล้านล้านหยวน  แตโ่ดยภาพรวมมลูคา่
สง่ออกและนําเข้าเตบิโตลดลงจากผลกระทบของสงครามการค้าระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา ประกอบกบัเศรษฐกิจ
โลกชะลอตวั  

ปี 2019 ภาคอตุสาหกรรมของจีน มีกําไรรวม 7.73 ล้านล้านหยวน ลดลง 3.3%  จําแนกเป็นรัฐวิสาหกิจ มีกําไร 
1.64 ล้านล้านหยวน ลดลง 12% วิสาหกิจถือหุ้นร่วม(รัฐ-เอกชน) มีกําไร 4.53 ล้านล้านหยวน ลดลง 2.9% และ
วิสาหกิจทนุตา่งชาต ิ1.56 ล้านล้านหยวน  ลดลง 3.6% 

ภาคอตุสาหกรรมของจีน มีรายได้รวม 105.78 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึน้ 3.6%  คดิเป็นต้นทนุ 88.94 ล้านล้าน
หยวน เพิ่มขึน้ 4.1%  และมีอตัรากําไร 5.86%  ลดลง 0.43% หากเปรียบเทียบอยา่งง่าย พบวา่ รายได้ทกุ 100  หยวน  
ประกอบด้วยต้นทนุ 84.08 หยวน  เพิ่มขึน้ 0.18 หยวน  และคา่ใช้จ่ายดําเนินงาน 8.97 หยวน เพิ่มขึน้ 0.27 หยวน  และ
เม่ือพิจารณาจากสนิทรัพย์ พบวา่ สนิทรัพย์ทกุ 100 หยวน สามารถสร้างรายได้ 92.4 หยวน  ลดลง 2.1 หยวน  การ
หมนุเวียนของสนิค้าคงเหลือ เฉล่ียอยูท่ี่ 16.9 วนั  และมีระยะเวลาการชําระเงิน 53.7 วนั  ( หมายเหต ุ: การเปรียบเทียบ
ตวัเลขเพิ่มขึน้หรือลดลง เป็นการเปรียบเทียบปี 2019 กบั ปี 2018 ) 

ในภาพรวมทัง้อตุสาหกรรมหนกัและอตุสาหกรรมเบามีกําไรจากการดําเนินงานลดลง ต้นทนุแรงงานและ
ต้นทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ ถึงกระนัน้ วิสาหกิจท่ีมีศกัยภาพและเป็นผู้ นําของภาคธรุกิจ ยงัคงลงทนุพฒันาเทคโนโลยี
ด้านบลอ็กเชน เครือขา่ยออนไลน์ ปัญญาประดษิฐ์ และโลจิสตกิส์ เพ่ือนําเทคโนโลยีสมยัใหมม่าเพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลติและการบริหารจดัการ    

 เศรษฐกิจจีนเข้าสูภ่าวะเตบิโตชะลอตวัอยา่งเห็นได้ชดัตัง้แตปี่ 2015 เป็นต้นมา อตัราการเตบิโตลดลงตอ่เน่ือง 
โดยเตบิโตเฉล่ียไมเ่กิน 7% ตอ่ปี  นกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่ ปี 2020 เศรษฐกิจจีนจะเตบิโตต่ํากวา่ 6% มีตวัเลข
คาดการณ์อยูท่ี่ 5.8%-5.9%  แนวโน้มการชะลอตวัท่ีเห็นได้ชดั คือ ท่ีอยูอ่าศยั รถยนต์ใช้นํา้มนัเชือ้เพลงิ และอปุกรณ์
ส่ือสารมีปริมาณอปุสงค์ลดลง  ขณะท่ีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ามีมากขึน้ และธุรกิจภาคบริการยงัคงเตบิโตตอ่เน่ือง  
ปัจจบุนัอตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีขนาดใหญ่กวา่ของสหรัฐอเมริกา 3 – 4 เท่าตวั  และเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง 
ดงันัน้ ในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า จีนจะเป็นผู้ นําอตุสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอร่ีไฟฟ้า และอปุกรณ์จดัเก็บพลงังานใน
ตลาดโลก        
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