รายงานสภาวะเศรษฐกิจมณฑลกานซู ประจาปี 2560

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 รัฐบาลมณฑลกานซูจัดการประชุมสภาประชาชนและการแถลงผลงานของรัฐบาลประจา
ปี 2560 โดยมีน ายถัง เหริ น เจี ย้ น ผู้ว่าการมณฑลกานซู เป็ น ผู้แถลงผลงานและนโยบาย ศูน ย์ ข้ อมูล เพื่ อธุรกิ จ ไทยในจี น
ณ นครซีอาน ขอสรุ ปสาระสาคัญด้ านเศรษฐกิจปี 2560 และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2561 ดังนี ้
1. ภาพรวมเศรษฐกิจมณฑลกานซูปี 2560
ในปี 2560 เศรษฐกิจมณฑลกานซูเติบโตช้ าลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ผลิตภัณฑ์ มวลรวมของมณฑล (GDP)
มีมูล ค่า 767,000 ล้ านหยวน เติ บ โตขึน้ จากปี 2559 ร้ อยละ 7.2 และอัตราการขยายตั วทางเศรษฐกิ จ อยู่ที่ ร้อยละ 3.6
(อัตราการขยายตัวต่าที่สดุ ในประเทศร่ วมกับนครเทียนจิน) โดยแบ่งเป็ น
- มูลค่าในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 106,360 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 5.4
- มูลค่าในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 256,270 ล้ านหยวน ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 1
- มูลค่าในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 405,080 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 6.5
ทังนี
้ ้ นครหลานโจวยังคงเป็ นเมืองที่มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงเป็ นลาดับที่ 1 ของมณฑลที่ 252,354 ล้ านหยวน
เติบโตขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 5.7 โดยแบ่งเป็ น
- มูลค่าในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 6,147 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 5.9
- มูลค่าในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 88,174 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 3.1
- มูลค่าในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 158,034 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 7.2
2. การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ตลอดปี 2560 การลงทุ น ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industry) มีมูลค่ารวม 160,370 ล้ านหยวน
ลดลงร้ อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดยปริ มาณการผลิต ในกลุม่ ซีเมนต์และถ่านหิน มีมลู ค่ามากเป็ น
สองอันดับแรก ดังนี ้ (1) อุตสาหกรรมผลิตซีเมนต์ มูลค่า 392,786 ล้ านหยวน ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 11.9 (2) การผลิต
ถ่านหิน 6.49 ล้ านตัน และ (3) อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก แบ่งเป็ นการผลิตเหล็กดิบ (Pig Iron) 1.6 ล้ านตัน และเหล็กกล้ า
ดิบ (Crude Steel) 1.44 ล้ านตัน
3. การลงทุนในสินทรั พย์ ถาวร
ในปี 2560 มณฑลกานซูมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร มูล ค่า 392,786 ล้ านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2559 ร้ อยละ 11.9 การพัฒนาพื ้นที่เพื่อการอสังหา มูลค่า 94,450 ล้ านหยวน ปรับตัวสูงขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 11.1 และ
ปริ มาณการจาหน่ายห้ องชุดสาเร็ จรู ปทังมณฑลรวม
้
15.59 ล้ าน ตร.ม. ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 7.1
4. การค้ าระหว่ างประเทศ
ข้ อมูลจาก World Trade Atlas ระบุว่า ในปี 2560 การค้ าระหว่างประเทศของมณฑลกานซู มีมูลค่า 34,710 ล้ านหยวน
ลดลงร้ อยละ 23.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว แบ่งเป็ น
- มูลค่าการส่งออก 12,370 ล้ านหยวน ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 53.4
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- มูลค่าการนาเข้ า 21,800 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 18.6
สินค้ าหลักที่มณฑลกานซูส่งออกไปยังต่ างประเทศ 5 อันดับแรก ได้ แก่
ประเภทสินค้ า

มูลค่ า
(ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
119.87

อัตราการเติบโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559
7.66 เท่า

2. ของเล่นและอุปกรณ์กีฬาเพื่อสันทนาการ

112.47

110.42 เท่า

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กลุม่ แทปเล็ต
และแผงวงจรรวม)
4. นาฬิกา

77.05

- 66.04%

54.52

- 3.93%

5. อุปกรณ์ทางการแพทย์

30.75

9.87%

1. เครื่องจักรและชิ ้นส่วน (กลุม่ เครื่องจักร
เพื่อเคลื่อนย้ าย/ขนถ่ายสินค้ าในโรงงาน)

สินค้ าหลักที่มณฑลกานซูนาเข้ าจากต่ างประเทศ 5 อันดับแรก ได้ แก่
ประเภทสินค้ า

มูลค่ า
(ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ)
1,276.5

อัตราการเติบโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2559
29.43%

2. เชื ้อเพลิงธรรมชาติ (น ้ามันดิบ)

362.24

1.54 เท่า

3. แร่ชนิดอื่นๆ (โคบอลต์)

232.13

2.34 เท่า

4. เครื่องจักรและชิ ้นส่วน (แผงวงจรรวม
และวงจรสาหรับการพิมพ์ภาพ)

173.93

-59.09%

5. ของเล่นและอุปกรณ์กีฬา (เกมส์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการตกปลา)

105.63

20.84 เท่า

1. แร่ (ทองแดง นิกเกิล สังกะสี และ
แมกนีเซียม)

5. การค้ าระหว่ างประเทศไทย-กานซู
ข้ อมูลจาก สนง. พาณิ ชย์ มณฑลกานซู ระบุว่า การค้ าระหว่างประเทศของไทยและมณฑลกานซู ปี 2560 มีมูลค่า
1 7 1 .9 9 ล้ าน ห ย วน ล ด ล งร้ อ ย ล ะ 7 6 .2 เมื่ อ เป รี ย บ เที ย บ กั บ ช่ วงเวล าเดี ย วกั น ข อ งปี 2 5 5 9 แ บ่ งเป็ น
- มูลค่ าการนาเข้ า 1.41 ล้ านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 92.6 สินค้ าหลักที่มณฑลกานซู
นาเข้ าจากไทย ได้ แก่ ผักสด และแผงวงจรรวม
- มูลค่ าการส่ งออก 170.58 ล้ านหยวน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 75.8 สินค้ าหลักที่มณฑล
กานซูสง่ ออกไปไทย ได้ แก่ แอปเปิ ล้ สด สาลีส่ ด ขัวไฟฟ้
้ าคาร์ บอนที่ใช้ กบั เตาหลอม ถัว่ ปากอ้ า เมล็ดแตงโม และเคซีน (โปรตีน
ชนิดหนึง่ )
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นอกจากนี ้ มูลค่าการค้ าระหว่างประเทศของมณฑลกานซูกบั ประเทศกลุม่ อาเซียน ปรับตัวลดลงจากปี 2559 เช่นกัน
โดยมีมูลค่า 2,427.48 ล้ านหยวน ปรั บตัวลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 60.3 แบ่งเป็ น มูลค่ าการนาเข้ า 1,258.19 ล้ านหยวน
ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 32.5 และมูลค่าการส่งออก 1,169.29 ล้ านหยวน ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 72.5
6. อุตสาหกรรมฮาลาล
อุตสาหกรรมฮาลาลและการผลิตเครื่ องใช้ สาหรับชาวมุสลิมของมณฑลกานซูมีมลู ค่า 13.38 ล้ านหยวน
7. การท่ องเที่ยวในและต่ างประเทศ
ตลอดปี 2560 มณฑลกานซูให้ การต้ อนรั บนักท่ องเที่ ยวทัง้ จากในและต่างประเทศรวม 235 ล้ านคน เพิ่ มขึน้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 25.3 สร้ างรายได้ ให้ แก่มณฑลมากถึง 99,570 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ
29.3 นอกจากนี ้ มณฑลกานซูยงั เป็ นเพียงมณฑลเดี ยวของจีนที่ได้ รับการจัดลาดับอยู่ที่ 17 จาก 52 เมืองที่ต้องไปท่องเที่ยว
ทัว่ โลกในปี 2561 ของนิตยสาร New York Times
นักท่องเที่ยวจากมณฑลกานซูยงั นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ โดย 5 ประเทศยอดนิยมที่นกั ท่องเที่ยวจาก
มณฑลกานซูเดินทางไปท่องเที่ ยวได้ แก่ (1) ไทย (2) ไต้ หวัน (3) ญี่ ปุ่น (4) เวียดนาม และ (5) สิงคโปร์ โดยมณฑลกานซู
ให้ การต้ อนรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งประเทศมากที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แก่ (1) ญี่ ปุ่ น (2) มาเลเซี ย (3) สิ ง คโปร์
(4) สหรัฐอเมริ กา และ (5) เยอรมนี
เป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2561
ในปี 2561 รัฐบาลมณฑลกานซูแถลงเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้ นการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานให้ ครอบคลุมทังมณฑลเป็
้
นหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
- การแก้ ไขปั ญหาความยากจน
รัฐบาลมณฑลกานซูให้ ความสาคัญกับ โครงการฟื ้นฟูและแก้ ไขปั ญหาความยากจนของประชาชนมาโดยตลอด
(ตังแต่
้ ปี 2555 – ปั จจุบนั รัฐแก้ ไขปั ญหาความยากจนให้ ชาวชนบทไปแล้ วกว่า 5.03 ล้ านคน) โดยยังเหลือส่วนที่รัฐยังต้ องให้
ความช่วยเหลืออีกราว 1.89 ล้ านคน โดยจะเร่ งพัฒนาโครงการ ดังนี ้ (1) โครงการพัฒนาระบบประปา (ปั จจุบนั มณฑลกานซู
มีน ้าประปาเข้ าถึงครัวเรื อนราวร้ อยละ 86) (2) โครงการปรับปรุ งที่อยู่อาศัยที่ทรุ ดโทรม 769,000 ครัวเรื อน (3) โครงการย้ าย
ถิ่ น ฐานของประชาชนในพื น้ ที่ เสี่ย งภัย 208,100 ครั วเรื อน (ราว 963,200 คน) และ (4) โครงการก่ อสร้ างฝายกักเก็บ น า้
หยิ่นหวงจี่หลิน เพื่อบรรเทาภัยแล้ งให้ แก่ชาวชนบทกว่า 9.3 ล้ านคน
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
รั ฐบาลมณฑลกานซู จะเร่ งเดิน หน้ าผลัก ดัน โครงการก่อสร้ างระบบสาธารณูป โภค ได้ แก่ (1) การก่อสร้ างและ
ขยายสนามบิ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ 10 แห่ ง ทั่ ว มณฑล โดยได้ เริ่ ม การก่ อ สร้ างไปแล้ วบางส่ ว น อาทิ สนามบิ น อ. เฉิ ง
ของเมื อ งหล่ งหนาน สนามบิ น ตัน เสี ย ของเมื อ งจางเยี่ ย เป็ น ต้ น (2) โครงการก่ อ สร้ างฝายกัน้ อุ ท กภั ย ระยะที่ 1 และ
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(3) โครงการก่อสร้ างศูนย์บาบัดน ้าเสียและกาจัดขยะ โดยตังเป้
้ าให้ ระดับการบาบัดที่ไม่เป็ นพิษ (Non-hazardous treatment)
อยู่ในระดับที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 93 และ 91 ตามลาดับ
- การลงทุนในด้ านโลจิสติกส์ และการขนส่ ง
(1) ในช่ วง 2-3 ปี ที่ ผ่ านมา รั ฐ บาลมณฑลกานซู เร่ งก่ อสร้ างเขตโลจิ ส ติ ก ส์ ท างอากาศ 3 แห่ งที่ น ครหลานโจว
เมืองเจียยวี่กวน และเมืองตุนหวง รวมถึงก่อสร้ างเขตโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งทางบกอีก 3 แห่งที่นครหลานโจว เมืองเทียนสุ่ย
และเมื องอู่เว่ย และผลัก ดัน ให้ เขตคลังสิ น ค้ าทั ณ ฑ์ บ นที่ เขต Lanzhou New Area และที่ เมื อ งอู่เวยมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม ขึ น้
เพื่อพัฒนาช่องทางการขนส่งสินค้ านานาชาติหลานโจวห้ าวไปยังภูมิภาคเอเชียกลาง เอเชียใต้ ยุโรป และอาเซียนได้ อย่างครบ
วงจร (2) โครงการก่อสร้ างทางหลวงเชื่อมต่อเมืองอู่ตูไปยังจิ่วไจ้ โกวของมณฑลเสฉวน และเส้ นทางเชื่อมต่อเมืองจ้ วงลัง่ ไปยัง
เมืองเที ย นสุ่ย และ (3) โครงการก่อสร้ างรถไฟฟ้ าความเร็ ว สูงจากนครซีห นิ ง -นครเฉิ งตู (ในส่วนพื น้ ที่ มณฑลกานซู) และ
รถไฟฟ้าความเร็ วสูงจากนครหลานโจวเชื่อมต่อไปยังเมืองจงเว่ย เป็ นต้ น
- การพัฒนาและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
รัฐบาลมณฑลกานซูกาหนดเป้าหมายการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพืน้ ที่ อาทิ (1) ล่าสุด มณฑลกานซูได้ รับ
อนุมตั ิจากรัฐบาลกลางในการก่อตังเขตสาธิ
้
ตนวัตกรรมแห่งชาติ (National Self-independent Innovation Demonstration
Zones) 2 แห่ ง ได้ แ ก่ เขตพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไฮเทค (High-tech Industrial Development Zone) นครหลานโจว และ
เขตพัฒนาฯ เมืองไป๋ หยิน ซึง่ เขตใหม่นีจ้ ะเน้ นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื ้นที่จากภาค
ตะวันตกของจีน ซึง่ ยังมีการพัฒนาไม่มากนัก โดยจะมีมาตรการจูงใจ และเป็ นพื ้นที่ต้นแบบในด้ านการถ่ายทอดและเงิน ทุน
สนับสนุนทางเทคโนโลยี (2) โครงการก่อสร้ างนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ (中核甘肃核科技产业园)
(3) โครงการก่อสร้ างโรงเรื อนสีเขียวอัจฉริ ยะขนาด 200,000 ตร.ม. ( 20 万平方米现代智能温室工业化) (4) เร่ งผลักดัน
การก่อสร้ างฐานการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 650,000 กิโลวัตต์ จานวน 9 แห่งทัง้ มณฑล (5) การก่อสร้ างฐาน
การผลิตฐานปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ ขนสู
ั ้ ง โดยใช้ เครื่ องปฏิกรณ์ แบบทอเรี ย ซึง่ ใช้ วฏั จักรเชื ้อเพลิงของทอเรี ยมในการผลิตเป็ นหลัก
และ (6) การก่อสร้ างพื น้ ที่ สาธิ ตอุตสาหกรรมยาสมุนไพรจี นระดับชาติ ( 国家中医药产业发展综合试验区) ซึ่งรั ฐบาล
มณฑลกานซูม่ ีกาหนดจะจัดมหกรรมงานสมุนไพรจีนนานาชาติมณฑลกานซู ครัง้ ที่ 1 ภายในปี 2561 อีกด้ วย
นอกจากนี ้ รัฐบาลมณฑลกานซูยงั ได้ กาหนดเป้าหมายดัชนีตวั เลขเศรษฐกิจในปี 2561 อาทิ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไม่ต่ากว่าร้ อยละ 6 ดัชนีตวั เลขผู้ว่างงานต่ากว่าร้ อยละ 4 รายได้ ประชากรต่อหัวในเขตเมืองและชนบทปรับขึน้ ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 7 และ 8 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อไม่เกินร้ อยละ 3 จานวนผู้มีงานทาเพิ่มขึ ้นไม่ต่ากว่า 400,000 คน รวมถึง
การผลักดันให้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึน้ มาเป็ นอุตสาหกรรมรายได้ หลัก โดยตังเป้
้ าสร้ างหมู่บ้านการท่องเที่ยวตัวอย่าง
(乡村旅游) จานวน 150 หมูบ่ ้ านเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวให้ ครบภายในปี 2561
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