รายงานสภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่ านซี ประจาปี 2560
เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 รัฐบาลมณฑลส่านซีจดั การประชุมสภาประชาชนและการแถลงผลงานของรัฐบาล
ประจาปี 2560 โดยมีนายหลิว กัว๋ จง รักษาการผู้วา่ การมณฑลส่านซีเป็ นผู้แถลงผลงานและนโยบาย ศูนย์ข้อมูลเพื่อ
ธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน ขอสรุ ปสาระสาคัญด้ านเศรษฐกิจปี 2560 และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2561
ดังนี ้
1. ภาพรวมเศรษฐกิจมณฑลส่ านซีปี 2560
ในปี 2560 เศรษฐกิจของมณฑลส่านซีเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของมณฑล (GDP)
ทะลุ 2 ล้ านล้ านหยวนเป็ นครัง้ แรก ที่ 2.189 ล้ านหยวน (คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 24.25 ของมณฑลกวางตุ้งที่มีมลู ค่า
GDP มากเป็ นอันดับ 1 ของจีน) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้ อยละ 8 โดยแบ่งออกเป็ น
- มูลค่าในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 173,495 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 4.6
- มูลค่าในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 1.089 ล้ านล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 7.9
- มูลค่าในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 926,398 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 8.7
ทังนี
้ ้ นครซีอานยังคงเป็ นเมืองที่มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงเป็ นลาดับที่ 1 ของมณฑลที่ 746,985 ล้ าน
หยวน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้ อยละ 7.7 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทังประเทศราวร้
้
อยละ 0.8) แบ่งเป็ น
- มูลค่าในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 28,112 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 4.6
- มูลค่าในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 259,600 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 5.5
- มูลค่าในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 459,265 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 9.2
2. การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industries)
ตลอดปี 2560 มณฑลส่านซีมกี ารเติบโตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มสูงขึ ้น มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ
8.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 แบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ดังนี ้
ประเภทอุตสาหกรรม
1. อุตสาหกรรมเหมืองแร่

อัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับ
ช่ วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว
260% (2.6 เท่า)

2. อุตสาหกรรมการผลิต

18.2 %

3. อุตสาหกรรมพลังงาน (ผลิตไฟฟ้า,
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนและ

-10.7 %

พลังงานหมุนเวียน)
4. อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ าเกษตร

8.2 %

5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ

3.9 %

6. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

3.7 %

7. อุตสาหกรรมแร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะ

472 ล้ านตัน/ 2.8 %

8. อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

87.79 ล้ านตัน/ -1.1%

9. อุตสาหกรรมซีเมนต์

191.44 ล้ านตัน/ -2.2%

ทังนี
้ ้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีแนวโน้ มเติบโตที่สงู ขึ ้น 3 ลาดับแรก ได้ แก่ (1) การผลิตหุ่นยนต์อตุ สาหกรรม
ในปี 2560 มณฑลส่านซีมีการผลิตหุ่นยนต์อตุ สาหกรรมรวม 131,079 ชุด เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 68.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดี ย วกัน ของปี 2559 (2) การผลิตรถยนต์ พ ลังงานใหม่ 716,000 คัน เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 51.1 เมื่อ เที ยบกับ ช่ วงเวลา
เดียวกันของปี 2559 และ (3) การผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 269,500 กิโลวัตต์ชวั่ โมง เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559
3. มูลค่ าการค้ าระหว่ างประเทศปรั บตัวสูงขึน้
ปี 2560 มณฑลส่านซีมีมลู ค่าการค้ าระหว่างประเทศ 271,493 ล้ านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.7 สูงเป็ น
ลาดับที่ 5 ของประเทศ โดยทะลุมลู ค่า 200,000 ล้ านหยวนเป็ นครัง้ แรก

กลุ่มสิ น ค้ าส่งออกหลัก ของมณฑลส่านซี ได้ แ ก่ (1) อุป กรณ์ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ 144,130 ล้ านหยวน ปรั บ ตัว
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 64.9 และ (2) สินค้ าเกษตรและสินค้ าเกษตรแปรรู ป 4,230 ล้ านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2559 ร้ อยละ 18.6 ในจานวนนี ้มีการส่งออกน ้าแอปเปิ ลแปรรู ปมากถึง 2,070 ล้ านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2559
ร้ อยละ 54.1
ประเทศคูค่ ้ า 5 ลาดับแรกของมณฑลส่านซี ได้ แก่

สถิตกิ ารค้ าระหว่ างประเทศมณฑลส่ านซีและประเทศไทย
ข้ อมูล จาก World Trade Atlas ระบุ ว่า ในปี 2560 การค้ าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซี กับ
ประเทศไทยมีมลู ค่ารวม 68.24 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ แบ่งออกเป็ นมูลค่าการนาเข้ า 24.69 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงร้ อย
ละ 45.01 เมื่อเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 มูลค่าการส่งออก 43.55 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ
22.78 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559
สินค้ าที่มณฑลส่ านซีส่งออกไปประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้ แก่
ประเภทสินค้ า
1.อุปกรณ์และชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สินค้ า 3 อันดับแรก

มูลค่ ารวมและอัตราการเติบโต
(เปรียบเทียบกับปี 2559)
แผงวงจรรวมไฟฟ้า
24.327 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มสูงขึ ้น 2.12
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการส่งสัญญาณเสียง เท่า
หรือภาพ
วงจรเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าต่ากว่า
1,000 โวลต์

2. อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ควบคุมชิ ้นส่วนอัตโนมัติ

8.73 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มสูงขึ ้น 117 เท่า

เครื่องเอกซเรย์
เครื่องตรวจจับเสียงสิ่งมีชีวิต
3. เครื่องจักร

คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ

4.876 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงร้ อยละ 11.02

ชิ ้นส่วนเครื่องจักรสานักงาน
ชุดเกียร์ (Transmission Products)
4. เคมีภณ
ั ฑ์

สารเคลือบผิวโลหะหรือล้ างผงเชื่อมประสาน (จาก
โลหะและวัสดุอื่นๆ ที่ทาจากผงเชื่อมหรือบัดกรี)

2.589 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ (สินค้ า New
Entry)

แผ่นซิลคิ อนผลึก (ใช้ ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์)
5. อาหารแปรรูป

ผลไม้ และถัว่ แปรรูป
น ้าผักและผลไม้

1.341 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
45.78

ผักและผลไม้ แปรรูป (แบบเคลือบด้ วยน ้าตาล)

สินค้ าที่มณฑลส่ านซีนาเข้ าจากประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้ แก่
ประเภทสินค้ า
1. อุปกรณ์และชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สินค้ า 3 อันดับแรก
แผงวงจรรวม
สารกึ่งตัวนาและชิ ้นส่วนสวิตช์

มูลค่ ารวมและอัตราการเติบโต
(เปรียบเทียบกับปี 2559)
14.514 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
40.92

สายและอุปกรณเชื่อมต่อเครือข่าย
2. เครื่องจักร

เครื่องเชื่อมลวดและโลหะอัตโนมัติ

5.195 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงร้ อยละ 62.65

อะไหล่สาหรับเครื่องจักรสาหรับขุด เจาะ และ
ตัด
ชิ ้นส่วนอุปกรณ์การประมวลผลของ
ไมโครคอมพิวเตอร์
3. วัตถุอนั ตรายและสารเคมี

อุปกรณ์ทอ่ จุดระเบิด, จุดพลุ

2.23 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ ้น 2.87 เท่า

4. กระดาษแข็งและผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
กระดาษ

กระดาษแข็งที่ยงั ไม่ผ่านการเคลือบผิว

2.03 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้น 1.5 เท่า

5. อุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องมือและอุปกรณ์วิเคราะห์สเปกตรัม

กระดาษฟอกขาวและกระดาษเคลือบ
290,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงร้ อยละ 42.6

แผงแสดงผลโดยใช้ คริสตัลชนิดเหลว
อุปกรณ์สาหรับการสาธิตอื่นๆ

4. รายได้ ประชากรต่ อหัว (GDP Per Capita) เพิ่มสูงขึน้
ในปี 2560 รายได้ ประชากรต่อหัวปรับตัวสูงขึ ้น แบ่งเป็ น รายได้ ประชากรในเขตเมือง 30,810 หยวน และ
เขตชนบท 10,265 หยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 8.3 และ 9.2 ตามลาดับ
5. การลงทุนในสินทรั พย์ ถาวร
ตลอดปี 2560 มณฑลส่านซีมกี ารลงทุนในทรัพย์สินถาวรรวม 2.34 ล้ านล้ านหยวน (ไม่รวมการลงทุนในเขต
ชนบท) เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 14.6 ทังนี
้ ้ ธุรกิจการก่อสร้ างในมณฑลส่านซี มีมลู ค่า 222,800 ล้ านหยวน และมี
อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.7 จากปี 2559 สะท้ อนให้ เห็นถึงแนวโน้ มการเติบโตของการลงทุนในทรัพย์สิน
ถาวรของมณฑลส่านซีที่มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
6. การลงทุนจากต่ างประเทศ
ข้ อมูล จากส านัก งานพาณิ ช ย์ ม ณฑลส่ านซี รายงานว่า ในช่ วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2560 มี ก ารลงทุ น จาก
วิสาหกิจต่างชาติเพิ่มขึ ้น 28 ราย โดยเป็ นวิสาหกิจจากฮ่องกง มาเลเซีย และกานา ลงทุนในกลุ่มพลังงาน การค้ าและ
การบริ การธุรกิจ และการก่อสร้ าง เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ สานักงานพาณิชย์ฯ ยังได้ เปิ ดเผยว่า ตลอดปี 2560 มณฑลส่านซีก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศบนแถบเส้ นทางสายไหม รวมแล้ วกว่า 1,030 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ โดยมากเป็ นการลงทุน
กลุ่มธุรกิจพลังงาน ธุรกิจสารวจและขุดเจาะเหมืองแร่ และการก่ อสร้ างที่พกั อาศัย และมีจานวนโครงการที่ทาสัญญา
ระหว่างประเทศ (Shaanxi Foreign Contracting project) มูลค่ามากกว่า 2,740 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ เพิ่ มขึน้ จากปี
2559 ถึงร้ อยละ 65.06 ในจานวนนี ้เป็ นมูลค่าในโครงการใหม่ (ในปี 2560) 2,458 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
23.77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

7. ผลผลิตทางการเกษตรเติบโตอย่ างต่ อเนื่อง
มณฑลส่านซีมีผลผลิตทางการเกษตรที่เติบโตขึ ้น ผลผลิตข้ าวรวม 12.16 ล้ านตัน ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ
1 ผลผลิตพืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ เติบโตขึ ้นเล็กน้ อย ดังนี ้
ประเภทสินค้ าเกษตร
1. แอปเปิ ล

ปริมาณ (ตัน)
11.54 ล้ านตัน (+ร้ อยละ 4.8)

พืน้ ที่เพาะปลูก (หมู่)
9.02 ล้ านหมู่ (ราว 3.7 ล้ านไร่)

2. กีวี

1.38 ล้ านตัน (+ร้ อยละ 5.9)

1.5 ล้ านหมู่ (ราว 614,754 ไร่)

นอกจากนี ้ มณฑลส่านซียงั ประสบความสาเร็ จในการผลักดันให้ ทบั ทิมเมืองหลินถง ได้ รับการขึ ้นทะเบียน
รับรองเป็ นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้ รับการคุ้มครองตามสภาพภูมิศาสตร์ (National geographical indications
protection product certification) และการผลักดันให้ ระบบการเพาะปลูกแอปริ คอท อ.หลานเถียน ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนมรดกทางการเกษตรที่สาคัญของประเทศ (China's important agricultural cultural heritage) อีกด้ วย
8. จานวนนักท่ องเที่ยวจากในและต่ างประเทศ
ในปี 2560 มณฑลส่านซีให้ การต้ อนรับนักท่องเที่ยวจากทังในและต่
้
างประเทศจานวนมาก ส่วนหนึ่งเป็ นผล
จากปั จจัยส่งเสริ มการเติบโตของการท่องเที่ยวมณฑลส่านซีซึ่งเป็ นผลมาจากการผลักดันยุทธศาสตร์ “อู่ซิน (五新)”
โดยเป็ นแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ ได้ มาตรฐานและเหมาะสมแก่การรองรับนักท่องเที่ ยว รวมถึงการส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวมณฑลส่านซีด้วยการก่อตัง้ “มณฑลสาธิตการท่องเที่ยว” (国家全域旅游示范省) ทาให้
ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา มณฑลส่านซีมีนกั ท่องเที่ยวทังจากในและต่
้
างประเทศมาเยือนมากถึง 523 ล้ านคน เพิ่มสูงขึ ้น
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 16.41 สร้ างรายได้ ให้ แก่มณฑลกว่า 481,359 ล้ านหยวน ซึง่ สูงจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 26.23 ทังนี
้ ้ ในปี 2561 สานักงานการท่องเที่ยวมณฑลส่านซียงั คงมุง่ พัฒนาการท่องเที่ยว
ชนบท โดยจะจัดตังเขตสาธิ
้
ตการท่องเที่ยวเชิงเกษตรใน 10 อาเภอ ด้ วยงบประมาณ 4,123 ล้ านหยวน รวมไปถึงการ
ผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวผสานเข้ ากับ อุตสาหกรรมแพทย์และสมุนไพรแผนจีน ก่อสร้ าง “เขตพืน้ ที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(国家中医药健康旅游示范区)” ที่เมืองถงชวน และอ. ต้ าลี่ ของเมืองเว่ยหนาน
เป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2561
ในปี 2561 นี ้ รัฐบาลมณฑลส่านซีตงเป้
ั ้ าหมายพัฒนาเศรษฐกิจผ่านแนวคิด “กวนจงแข็งแกร่ ง, ส่านเป่ ยยอด
เยี่ยม, ส่านหนานรุ่ งเรื อง” (强关中、优陕北、兴陕南) โดยเน้ นการพัฒนาศักยภาพพืน้ ฐานของแต่ละพื น้ ที่ ให้ มี
ความแข็งแกร่ ง (1) พื ้นที ่ราบกวนจง เน้ นการพัฒนาความร่ วมมือเชิงนวัตกรรมและผลักดันอุตสาหกรรมไฮเทคที่ใช้
เทคโนโลยี ชัน้ สูงในการผลิ ตโดยเน้ นการบูรณาการข้ อมูลรวมกัน ให้ มากขึน้ (2) พื ้น ที ่ส่านหนาน (ตอนใต้) รั ฐบาล
มณฑลส่านซีจะมุ่งพัฒนาเมืองเป่ าจีให้ เป็ นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ระดับประเทศและการเดินหน้ าผลักดัน
แผนการผลิตรถยนต์ 3 ล้ านคันภายในปี 2564 (มีความคล้ ายคลึงกับมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งที่ได้ ประกาศแผนการ
ผลิตรถยนต์ 4 ล้ านและ 5 ล้ านคันภายในปี 2563 ไปก่อนหน้ านี ้) และ (3) พื น้ ที ่ส่านเป่ ย (ตอนเหนื อ) ที่ม่งุ เป้าพัฒนา

อุตสาหกรรมพลังงานเป็ นหลัก โดยเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในสินค้ าให้ มากขึ ้นเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันกับมณฑลอื่นๆ
นอกจากนี ้ ในปี 2561 รัฐบาลมณฑลส่านซีประกาศให้ เป็ นปี แห่งการ “สร้ างเสริ มบรรยากาศการลงทุน ” (营
商环境提升年) โดยอานวยความสะดวกให้ แ ก่ วิส าหกิ จ เพิ่ มมากขึน้ อาทิ ลดขัน้ ตอนการขอใบอนุ ญ าตก่ อสร้ าง
ลดขันตอนการประเมิ
้
นสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมแก่การทาธุรกิจในเขตอาเภอใหญ่เหลือเพียง 10 ขันตอน
้
รวมไปถึง
การพัฒนาระบบให้ บริ การประชาชนสาธารณะให้ เข้ าสู่ระบบออนไลน์ทั ง้ หมดภายในปี นี ้ ในด้ านของการอุตสาหกรรม
เกษตร รั ฐบาลมณฑลส่านซียังคงให้ ความส าคัญ กับการพัฒ นาสิ นค้ าเกษตรท้ องถิ่ น ในปี 2561 รั ฐบาลวางแผน
ก่อสร้ าง “20 อาเภอเกษตรสมัยใหม่” (20 个特色现代农业示范县) ผลักดันสินค้ าเกษตรพรี เมี่ยมตามโครงการหนึ่ง
หมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (一村一品) ผ่านช่องทางการค้ าออนไลน์ เพื่อกระจายสินค้ าไปถึงมือผู้บริ โภคได้ สะดวกมาก
ขึ ้น
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