รายงานสภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่ านซีประจาปี 2559

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2560 รัฐบาลมณฑลส่านซีจัดการประชุมสภาประชาชนและการแถลงผลงานของรัฐบาล
ประจาปี 2559 โดยมีนายหู เหอผิง ผู้ว่าการมณฑลส่านซีเป็ นผู้แถลงผลงานและนโยบาย ศูนย์ ข้อมูลเพื่ อธุรกิจไทย
ในจีน ณ นครซีอาน ขอสรุ ปสาระสาคัญด้ านเศรษฐกิจปี 2559 และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2560 ดังนี ้
1. ภาพรวมเศรษฐกิจมณฑลส่ านซี
ในปี 2559 เศรษฐกิจมณฑลส่านซียังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในหลายๆ ด้ าน มูลค่า ผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ของมณฑล (GDP) อยู่ ที่ 1.9165 ล้ า นล้ านหยวน (คิ ด เป็ น สัด ส่ วนร้ อยละ 23.96 ของมูล ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวม
ของมณฑลกวางตุ้งที่มีมูลค่า GDP สูงที่สุดในประเทศ) และมีอตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7.6 (สู งกว่า
ดัชนีรวมของประเทศร้ อยละ 0.9) โดยแบ่งเป็ น
- มูล ค่าในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 169,384 ล้ านหยวน เพิ่ มขึน้ จากช่ วงเวลาเดียวกัน ของปี ที่ แ ล้ วร้ อยละ 4
- มูลค่าในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 939,088 ล้ านหยวน เพิ่ มขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 7.3
- มูลค่าในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 808,067 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 8.7
2. สภาวะการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large-Scale Industries)1
รายได้ จ ากอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ ต ลอดทัง้ ปี ของมณฑลส่านซี อยู่ที่ 2.18 ล้ านล้ านหยวน เพิ่ ม ขึน้ จาก
ช่วงเวลาเดี ยวกัน ของปี ที่ แ ล้ วร้ อยละ 7.4 และมีวิสาหกิ จที่ ท ารายได้ เกิ น หลัก แสนล้ านหยวน ทัง้ สิน้ 24 ราย ทัง้ นี ้
มีวิสาหกิจที่ลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้น 772 ราย จากปี ที่แล้ ว (รวมอยู่ที่ 5,497 ราย)
ประเภทอุตสาหกรรม
(จาแนกตามเกณฑ์ ต่างๆ)
1. อุตสาหกรรมพลังงาน
2. อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่พลังงาน

ประเภทอุตสาหกรรม
(จาแนกตามเกณฑ์ ต่างๆ)
3. อุตสาหกรรมจาแนกจาก
ปริ มาณการผลิต

ประเภทอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมการผลิต
- อุตสาหกรรมเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
- อุตสาหกรรมการผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
(Non Ferrous Metal – Material)
- อุตสาหกรรมการผลิตยา
- อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์การ
สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- อุตสาหกรรมการผลิตในสินค้ าที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีชนสู
ั้ ง
ประเภทอุตสาหกรรม
- การผลิตกลุม่ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous
Metal – Material)
- อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
- อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ ก
- อุตสาหกรรมการผลิตก๊ าซธรรมชาติ
- อุตสาหกรรมการผลิตน ้ามันดิบ
- อุตสาหกรรมการผลิตถ่านหิน
- อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
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สัดส่ วนมูลค่ าการเพิ่มขึน้ ในอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ของมณฑล
-0.7
19
16.7
16.3
12.5
43.6
27
ปริมาณการผลิต/สัดส่ วนการเพิ่มขึน้ เมื่อ
เทียบกับช่ วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว
2.29 ล้ านตัน (+14.9)
420,400 คัน (+23.1)
39.21 ล้ านตัน (+7.1)
35.02 ล้ านตัน (-6.3)
17.66 ล้ านตัน (-8.9)
511.51 ล้ านตัน (-2.8)
12.34 ล้ านตัน (-25.5)

3. การลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ ปรั บตัวสูงขึน้
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ของมณฑลส่านซีปรับตัวสูงขึ ้นจากปี 2558 ร้ อยละ 12.3 อยู่ที่ 2.04 ล้ านล้ าน
หยวน (ไม่รวมการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ภาคการเกษตร) ในปี 2559 มีการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ใหม่รวมมูลค่า 273,675 ล้ านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้ อยละ 9.7 และมีอตั ราการปรับตัวที่เร็ วกว่าปี 2558
อยู่ร้อยละ 6.9 มีการจาหน่ายห้ องชุดสาเร็ จรู ปไปมากกว่า 32.63 ล้ านตร.ม. เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้ อยละ 9.5 มูลค่ารวม
178,517 ล้ านหยวน
4. ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรปรั บตัวสูงขึน้ เล็กน้ อย
มณฑลส่ านซี ขึ น้ ชื่ อ ว่าเป็ น เมื อ งแห่ งผลไม้ ข องจี น โดยเฉพาะแอปเปิ ล และกี วี ที่ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต ต่ อ ปี
เป็ นลาดับ ต้ น ๆ ของประเทศ ในปี 2559 มณฑลส่านซีมีผ ลผลิต 1) แอปเปิ ล 10.97 ล้ านตัน เพิ่ มขึน้ จากช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 5.79 2) กีวี 1.31 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 5.65 3) ข้ าว
12.28 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 0.08
5. การลงทุนจากต่ างประเทศ
ในปี 2559 มีวิสาหกิจต่างชาติที่ผ่านการอนุมตั ิจาก สนง. พาณิ ชย์มณฑลส่านซี ให้ ลงทุนได้ ทงั ้ สิ ้น 116 ราย
โดยแบ่งเป็ น
1) มูลค่าการลงทุนตามสัญญาลงนาม (Amount of contracts of foreign investment) 4,633 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 31,909.32 ล้ านหยวน) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 19.87
2) มูลค่าการลงทุนตามจริ ง (Amount of actually utilized foreign investment) 5,012 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
(ราว 34,519.65 ล้ านหยวน) เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 8.45 สามารถจาแนกประเภทวิสาหกิจได้
ดังนี ้
รูปแบบการลงทุนของวิสาหกิจต่ างชาติ
ที่ได้ รับการอนุมัติจัดตัง้ แล้ ว

1. การลงทุนแบบบริ ษัทร่วมทุน
(Joint Venture) 49 ราย
2. การลงทุนธุรกิจร่วมประกอบการ 1 ราย
(Cooperative Joint Venture)
3.การลงทุนแบบธุรกิจต่างชาติ
(Wholly Foreign Owned Enterprise) 64 ราย
4. การลงทุนในรูปแบบบริ ษัทมหาชน
(Foreign-invested joint stock company
(FISC)) 2 ราย

อัตราการเติบโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ช่ วงเวลาเดียวกันของ
ปี ที่แล้ ว

ประเภทการลงทุน
การลงทุนตามสัญญาลงนาม
(Amount of contracts of foreign investment)
มูลค่ า

การลงทุนตามจริง
(Amount of actually utilized foreign investment)

44.12

1,165.03

อัตราเติบโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ที่แล้ ว
10.09

มูลค่ า

684.27

อัตราเติบโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่ วงเวลา
เดียวกันของปี ที่แล้ ว
-16.02

-

39.5

55.15

24.92

575.34

-16.88

3,358.62

-28.47

4,281.68

12.65

100

70.15

2,069.96

20.91

895.71

หน่วย: ล้านดอลลาร์ สหรัฐ / ข้อมูลอ้างอิงจาก สนง. พาณิ ชย์มณฑลส่านซี

จากข้ อมูลยังระบุว่า วิสาหกิจต่างชาติเข้ าลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตติยภูมิมากที่สดุ รวม 88 รายและมีมลู ค่า
การลงทุนตามจริ ง 1,959.4 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ เพิ่ มขึน้ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วถึง 1.6 เท่า โดยประเทศ
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ที่ลงทุนในมณฑลส่านซีสูงสุด 2 ลาดับแรก ได้ แก่ 1) เขตปกครองพิ เศษฮ่องกง มูลค่าการลงทุนตามจริ ง 1,915.16
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว 2.9 เท่า 2) เกาหลีใต้ มูลค่าลงทุนตามจริ ง 1,661.9 ล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 46.29
6. จานวนนักท่ องเที่ยวทัง้ จากในและต่ างประเทศเพิ่มขึน้
ในปี 2559 มณฑลส่านซี ต้ อนรั บ นัก ท่ องเที่ ย วทัง้ จากในและต่างประเทศรวม 449 ล้ านคน เพิ่ ม ขึน้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 16.45 สร้ างรายได้ กว่า 381,343 ล้ านหยวน
7. การค้ าระหว่ างประเทศปรั บตัวเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย
ข้ อ มูล สนง. ศุล กากรนครซี อ านระบุ ว่า มูล ค่ าการค้ าระหว่างประเทศของมณฑลส่ านซี ต ลอดปี 2559
อยู่ที่ 197,480 ล้ านหยวน เพิ่ มขึ ้นจากปี 2558 ร้ อยละ 4.19 แบ่งเป็ นมูลค่าส่งออก 104,461.19 ล้ านหยวน เพิ่ มขึน้
ร้ อยละ 13.72 จากปี 2558 มูลค่านาเข้ า 93,019 ล้ านหยวน ลดลงจากปี 2558 ร้ อยละ 4.76
ประเทศคูค่ ้ า 5 ลาดับแรกของมณฑลส่านซี ได้ แก่
ประเทศ

มูลค่ าการค้ าระหว่ าง
ประเทศ

มูลค่ าส่ งออก

มูลค่ านาเข้ า

1. ไต้ หวัน
2. เกาหลีใต้
3. สหรัฐอเมริ กา
4. ฮ่องกง
5. ญี่ปนุ่

41,636
34,711.89
26,997.49
23,316.21
12,435.33

3,835.32
19,896.03
18,247.04
23,208.24
4,405.26

37,800.85
14,815.86
8,750.45
107.97
8,030.07

สัดส่ วนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558
มูลค่ าการค้ า
มูลค่ าส่ งออก
มูลค่ านาเข้ า
ระหว่ างประเทศ

13.09
42.22
-25.47
25.72
6.06

-21.66
65.60
5.26
26.18
28.33

18.43
19.55
-53.68
-29.65
-3.16
หน่วย: ล้านหยวน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน ได้ วิเคราะห์ ปัจจัยส่งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2559 ของมณฑล
ส่านซี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การสนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทคอย่ างต่ อเนื่อง
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา มณฑลส่านซีม่งุ พัฒนาตนเองสูก่ ารเป็ นผู้นาด้ านอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม จากเดิม
ที่เป็ นเพียงฐานรองรับการผลิตสินค้ าให้ แก่วิสาหกิจจากประเทศตะวันตก ในปี 2559 รัฐบาลมณฑลส่านซี ยังคงให้
ความสาคัญ ต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมไฮเทคผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การก่อตัง้ “องค์ กรสนับ สนุนอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี เสมือนจริ งและเทคโนโลยี ก ราฟฟิ กสามมิติ (Virtual Reality/Augmented Reality)” การผลักดันแนวคิ ด
“One Academy One Department” （一院一所）ให้ แก่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาชั น้ น าของมณ ฑล โดยมี
จุดประสงค์หลักเพื่อเป็ นตัวกลางระหว่างสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจที่ต้องการนาเทคโนโลยีที่คิดค้ นไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์
ในปี 2559 รัฐบาลมณฑลส่านซี ยังได้ ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (China Academy of Science)
ก่อตังสถาบั
้
นวิจยั ทัศนศาสตร์ นครซีอาน (Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics) 2) สถาบันวิจยั โลหะ
ที่ไม่ใช่เหล็กแห่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Institute for Non-Ferrous Metal Research) 3) การเปิ ด “ศูนย์
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การให้ บริ การข้ อมูล” ในด้ านทัศนศาสต์และด้ านโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โดยปั จจุบนั มีสถาบันการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
เข้ าร่ วมในโครงการนี ้แล้ วกว่า 37 หน่วยงาน
2. การผ่ อนปรนกฎระเบียบและขัน้ ตอนการขอรั บเอกสารด้ านการค้ าและการลงทุน
ในปี 2559 รั ฐ บาลมณฑลส่ า นซี ย กเลิ ก ใบอนุ ญ าตในระดับ บริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด มากถึ ง 379 รายการ
รวมไปถึงการสนับสนุนแนวคิด “五证合一” เพื่อลดความซ ้าซ้ อนของขันตอนการขอใบอนุ
้
ญาตประกอบกิจการและ
การขึ ้นทะเบียนพาณิชย์ตา่ งๆ ซึง่ ส่งผลให้ อตั ราการจดทะเบียนของวิสาหกิจใหม่เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 23 จากปี 2558
3. มณฑลส่ านซีได้ รับการอนุมัตใิ ห้ เป็ นหนึ่งในเขตทดลองการค้ าเสรี
เขตการค้ าเสรี ถื อเป็ นการสะท้ อนนโยบายเปิ ดกว้ างอีกทางหนึ่งของประเทศจีน โดยมีความพิเศษกว่าเขต
สินค้ าทัณฑ์ บนและเขตเศรษฐกิ จพิเศษ เนื่องจากมีนโยบายทางภาษี และสิทธิ ประโยชน์ ด้านการลงทุนและการเปิ ด
กว้ างด้ านบริ การที่หลากหลายกว่า ในปี 2559 มณฑลส่านซีได้ รับการอนุมตั ิจากกระทรวงพาณิ ชย์จีนให้ เป็ น 1 ใน 7
มณฑลน าร่ อ งเขตทดลองการค้ า เสรี (Pilot Free Trade Zones) พร้ อมกับ มณฑลเหลี ย วหนิ ง มณฑลเจ้ อ เจี ย ง
มณฑลเหอหนาน มณฑลหูเป่ ย มณฑลเสฉวน และมหานครฉงชิ่ ง โดยจัดตัง้ เขตทดลองการค้ าเสรี มณฑลส่านซี
ครอบคลุ ม เขตซี อ านไฮเทคโซน (Xi'an Hi-tech Industries Development Zone) เขตใหม่ ซี เสี ย น (XI’XIAN New
Area) และเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน (Xi'an International Trade & Logistics Park) ทังนี
้ ้ ตังเขตการค้
้
าเสรี
ดังกล่าวมีสิทธิพิเศษที่จูงใจนักลงทุนส่งผลให้ มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ ้นในพื ้นที่โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยี
ในการผลิต
4. การพัฒนาการขนส่ งสินค้ าผ่ านระบบรางได้ รับการสนับสนุนอย่ างต่ อเนื่อง
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา เส้ นทางการขนส่งระหว่างประเทศเป็ นอีกหนึ่งกลไกสาคัญในการเชื่อมโยง
ความร่ วมมือระหว่างมณฑลส่านซีกับ ประเทศบนแถบเส้ นทางสายไหม ในปี 2559 รั ฐบาลมณฑลส่านซีป ระสบ
ความสาเร็ จในการสานต่อเส้ นทางขนส่งสินค้ านานาชาติ “ฉางอันห้ าว” ไปยังเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี (รอการ
เชื่อมต่อไปเมืองรอทเทอร์ ดาม ประเทศเนเธอร์ แลนด์ จุดสิ ้นสุดของขบวนขนส่งดังกล่าว) เส้ นทางดังกล่าวไม่เพียงแต่
ส่งออกสิ นค้ าของจี น ไปยังกลุ่มประเทศเอเชี ยกลางและยุโรปเท่ านัน้ แต่ยังมีส่วนช่ วยให้ เกิ ดการน าเข้ าสิน ค้ าจาก
ประเทศต่างๆ มาจาหน่ายในจีนอีกด้ วยด้ วย อาทิ การนาเข้ าแป้งสาลีจากประเทศคาซัคสถานมากกว่า 600 ตัน การ
นาเข้ าน ้ามันเรพซีด (Rapeseed Oil) กว่า 1,000 ตัน อีกทังยั
้ งเป็ นการนาความเจริ ญมายังมณฑล โดยเฉพาะการเป็ น
เมืองต้ นแบบการก่อตังท่
้ าเรื อบก (Dry Port) แบบครบวงจรแห่งแรกของจีน และกระตุ้นอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ในพื ้นที่
ปั จจุบนั เส้ นทางการขนส่งดังสินค้ า “ฉางอันห้ าว” กล่าวยังกลายเป็ นจุดกระจายสินค้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ บนเส้ นทาง
สายไหมทางบกอีกด้ วย
5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพืน้ ที่
รัฐบาลมณฑลส่านซีสานต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคในพืน้ ที่เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เช่น การก่อสร้ างทางด่วนเชื่อมระหว่างหัวเมืองใหญ่ เร่ งการก่อสร้ างรถไฟฟ้าความเร็ วสูงเป่ าจี -ฮัน่
จงสุยเต๋อ-เหยียนอาน เหอหยาง-ถงชวน ซีอาน-ฉงชิ่ง โครงการขยายสนามบินซีอานเสียนหยางระยะที่ 3 การก่อสร้ าง
รถไฟฟ้าใต้ ดินเส้ นที่ 4 5 และ 6 รวมไปถึงการเร่ งพัฒนาโครงการ “Shaanxi Broadband” เพิ่มพื ้นที่ WiFi สาธารณะให้
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ครอบคลุม และปรั บ รู ป แบบการบริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ให้ เป็ น Fiber Optic ทัง้ หมด เพื่ อ รองรั บ การขยายตัวของ ECommerce และกิจกรรมออนไลน์ที่มีการขยายตัวสูงขึ ้นถึงร้ อยละ 80 2
6. การสานต่ อนโยบาย One Belt One Road ผ่ านโครงการความร่ วมมือนานาชาติ
ในปี 2559 รัฐบาลมณฑลส่านซีประกาศแผนพัฒนา “แผนงานโครงการของมณฑลส่านซีตามยุทธศาสตร์
หนึ่งแถบหนึง่ เส้ นทางปี 2016” โดยหนึ่งในแผนงานสาคัญ ได้ แก่ การก่อตังเขตนิ
้
คมอุตสาหกรรมนานาชาติ ( 国际产
能合作中心) โดยได้ เริ่ มผลักดัน โครงการนิ คมอุตสาหกรรมจีน -เกาหลี ใต้ (China-South Korea Industrial Park)
เร่ ง ก่ อ สร้ างสวนอุ ต สาหกรรมนวัต กรรมเส้ น ทางสายไหมจี น -รั ส เซี ย (Sino-Russia Silk Road Innovation Park)
ให้ แล้ วเสร็ จ การก่อสร้ างสวนอุตสาหกรรมการบินจีน-คีร์กีซสถาน (China-Kyrgyzstan Airport Economic Industrial
Park) สานต่อโครงการก่อสร้ าง China-Italy Airlines Valley (เป็ น ความร่ วมมือระหว่างเขตใหม่ซีเสียนกับสนามบิ น
Malpensa ของประเทศอิตาลี ) เป็ นต้ น การลงทุนในโครงการข้ างต้ น มีความสอดคล้ องกับ แนวคิดการพัฒ นาพื น้ ที่
มณฑลส่านซีของรัฐบาลที่คานึงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมในพื ้นที่เป็ นสาคัญ อีกทังการลงทุ
้
นในรู ปแบบลักษณะ
PPP (Public - Private Partnership) ที่เปิ ดให้ เอกชนเข้ ามามีบทบาทในด้ านการลงทุนร่ วมกันจะช่วยส่งเสริ มให้ พฒ
ั นา
ได้ เร็ ว และยั่ งยื น มากขึ น้ ในช่ ว ง 11 เดื อ นแรกของปี 2559 มณฑลส่ า นซี มี ก ารลงทุ น ในลัก ษณะ PPP มากถึ ง
43 โครงการ มูลค่า 62,000 ล้ านหยวน ทังนี
้ ้ ในปี 2560 รัฐบาลส่านซีวางเป้าหมายดึงดูดให้ ภาคเอกชนมาร่ วมลงทุน
ในลักษณะ PPP ในกิจการก่อสร้ างระบบทาความร้ อนและสร้ างความอบอุ่น และโรงไฟฟ้าพลังงานนา้ ให้ มากขึน้ อีก
ด้ วย
บทสรุ ป
ในปี 2559 ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของมณฑลส่านซียงั คงเติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยเฉพาะในด้ าน
การลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนเชิงสร้ างสรรค์ที่ผสานเทคโนโลยีและแนวคิดที่ช่วยสร้ างมูลเพิ่มให้ แก่สินค้ า ในปี 2560
รัฐบาลมณฑลส่านซีได้ กาหนดเป้าหมายสาคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ อาทิ GDP ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 8 เพิ่ มรายได้
ต่อหัวประชาชนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 9 จากปี 2559 ควบคุมอัตราการว่างงานไม่ให้ เกินร้ อยละ 4 รวมไปถึงควบคุมอัตรา
เงิ น เฟ้ อไม่ ใ ห้ เกิ น ร้ อยละ 3 เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ รั ฐ บาลส่ านซี ยังคงน าแนวคิ ด การสร้ างดุล ยภาพ (New Normal)
มาเป็ นแนวทางหลักในการสร้ างสังคมกินดีอยู่ดี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industries) รัฐบาลจีนระบุวา่ ต้ องเป็ นวิสาหกิจที่มีผลประกอบการไม่ต่ากว่า
5 - 20 ล้ านหยวนในปี เริ่ มกิจการ โดยในส่วนของการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ให้ ใช้ จานวนเงินลงทุน เป็ นบรรทัดฐาน
ในการจัดประเภทอุตสาหกรรม โดยต้ องมีเงินลงทุนในปี เริ่ มโครงการระหว่าง 500,000 - 5 ล้ านหยวน
2. ข้ อมูลจาก Alipay ระบุวา่ ในปี 2559 ชาวซีอานกว่าร้ อยละ 80 นิยมชาระค่าสินค้ าและบริ การออนไลน์โดยมีมลู ค่า
การใช้ จ่ายผ่าน Alipay เฉลี่ย 72,601.07 หยวน/คน สูงขึ ้นจากปี 2558 ถึงร้ อยละ 83.06
ข้ อมูลอ้ างอิง
1. http://www.sxdofcom.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=29034021&chid=100259
2. http://www.southmoney.com/redianxinwen/201701/1031128.html
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3. http://news.hsw.cn/system/2017/0123/635039_2.shtml
4. http://news.xinhuanet.com/local/2017-01/24/c_129459832.htm
5. http://www.mnw.cn/news/china/1564490.html
6. http://www.customs.gov.cn/publish/portal133/tab62331/info83424.htm
7. http://www.ssdofcom.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=29034021&chid=100259
8. http://www.gov.cn/shuju/2017-01/25/content_5163252.htm
9. http://www.shaanxi.gov.cn/0/104/11535.htm
10. http://shaanxi.uief.org/gzdt1/2703.jhtml
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