รายงานสภาวะเศรษฐกิจเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ประจาปี 2560

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2561 นางเสียน ฮุย ประธานเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ได้ แถลงผลงานและนโยบาย
ในการประชุม สภาประชาชนและการแถลงผลงานของรั ฐ บาล ประจ าปี 2560 ศูน ย์ ข้ อ มูล เพื่ อ ธุ ร กิ จ ไทยในจี น
ณ นครซีอาน ขอสรุ ปสาระสาคัญด้ านเศรษฐกิจปี 2560 และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2561 ดังนี ้
1. ภาพรวมเศรษฐกิจ ปี 2560
ในปี 2560 เศรษฐกิจของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง มผลิตภัณฑ์มวลรวมของมณฑล (GDP)
ของเขตฯ มีมลู ค่า 345,393 ล้ านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 9.64 และมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ร้ อยละ 7.8 โดยแบ่งออกเป็ น
- มูลค่าในอุตสาหกรรมปฐมภูมิ 26,107 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 4.3
- มูลค่าในอุตสาหกรรมทุติยภูมิ 158,053 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 7
- มูลค่าในอุตสาหกรรมตติยภูมิ 161,233 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 9.2
นครหยิ น ชวน เมือ งเอกของเขตฯ หนิ งเซี่ย หุย มีมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ มวลรวมสูงสุด ที่ 180,317 ล้ านหยวน
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้ อยละ 8
2. ชาวหนิงเซี่ยมีรายได้ สูงขึน้
นอกจากนี ้ อัตราการเติบโตของรายได้ ประชากรต่อหัว (GDP Per Capita) ของประชากรเขตฯ หนิงเซี่ยหุย
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยแบ่งเป็ น
- รายได้ ประชากรต่อหัวในเมืองเฉลี่ย 32,981 หยวน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2559 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศร้ อยละ 0.2)
- รายได้ ประชากรต่อหัวในชนบทเฉลี่ย 13,087 หยวน ปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.7 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2559 (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศร้ อยละ 0.2)
3. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึน้
ตลอดปี 2560 ผลผลิตทางการเกษตรของเขตฯ หนิ งเซี่ยหุย เพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะพื ชเศรษฐกิจที่สาคัญ
ได้ แก่ (1) พุทราแดง 104,000 ตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24.7 (2) เก๋ากี ้ 116,000 ตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.3 และ (3) ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น ้า 188,000 ตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.7
4. การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Large Scale Industries) สูงกว่ าเกณฑ์ เฉลี่ยทัง้ ประเทศ
การลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ของเขตฯ หนิ งเซี่ยหุย มีมูลค่า 15,174 ล้ านหยวน ปรั บตัวเพิ่ มขึน้
ร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดยมากเป็ นการลงทุนในอุตสาหกรรมหนักในกลุ่มพลังงานและ
เหล็ก โดยมีอตั ราการปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

5. การลงทุนในสินทรั พย์ ถาวรมีแนวโน้ มเติบโตแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป
การลงทุนในทรัพย์สินถาวรตลอดปี 2560 มีมลู ค่า 381,338 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2559 ร้ อยละ 4.2 ทัง้ นี ้ การพัฒ นาที่ ดินเพื่ อพัฒ นาเป็ น อสังหาริ มทรั พย์ มีมูลค่า 65,284 ล้ านหยวน ลดลง จาก
ปี 2559 ร้ อยละ 10.3 การจาหน่ายอาคารชุดสาเร็ จรู ปคิดเป็ น 10.21 ล้ าน ตร.ม. มูลค่า 46,413 ล้ านหยวน เพิ่ มขึน้
จากปี 2559 ร้ อยละ 5.7 ในจานวนนี ้ เป็ นอาคารชุดสาเร็ จรู ปเพื่ อการอยู่อาศัยมากถึง 8.7 ล้ าน ตร.ม. เพิ่ มขึน้ จาก
ปี 2559 ร้ อยละ 4.8
6. ดัชนีผ้ ูบริโภคเพิ่มสูงขึน้
ตลอดปี 2560 ดัช นี ผ้ ูบ ริ โภค (Consumer Price Index: CPI) ปรั บ สูงขึน้ อยู่ ที่ ร้ อยละ 1.6 เพิ่ ม ขึ น้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 อยู่ร้อยละ 0.1 โดยสินค้ าในกลุม่ เพื่อการอุปโภค มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากเดิมร้ อยละ 2.3
ในขณะที่สินค้ าในกลุม่ เพื่อการบริ โภค ปรับตัวลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 0.1
7. การค้ าระหว่ างประเทศ
การค้ าระหว่างประเทศของเขตฯ หนิ งเซี่ ย หุย มีมูล ค่า 31,138 ล้ านหยวน ปรั บ ตัวสูงขึน้ ร้ อยละ 58.1
แบ่งเป็ น
- มูลค่าการนาเข้ า 8.432 ล้ านหยวน ปรับตัวสูงขึ ้นร้ อยละ 82.4 จากปี 2559
- มูลค่าการส่งออก 22,706 ล้ านหยวน ปรับตัวสูงขึ ้นร้ อยละ 50.7 จากปี 2559
ข้ อมู ล จาก World Trade Atlas ระบุ ว่ า การค้ าระหว่ า งประเทศระหว่ า งเขตฯ หนิ ง เซี่ ย หุ ย กั บ ไทย
มีมลู ค่า 1,005,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ลดลงจากปี 2559 ราว 5.76 เท่า แบ่งเป็ น
- มูลค่ าการส่ งออกจากเขตฯ หนิงเซี่ยหุยไปไทย 636,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ เพิ่มขึน้ จากปี 2559
ร้ อยละ 25.1 โดยสิน ค้ าส่งออกหลัก ได้ แก่ (1) ขนสัตว์ และเส้ น ด้ าย 256,000 (สินค้ า New Entry) (2) เคมีอินทรี ย์
(Organic Chemical) 153,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ ลดลงจากปี 2559 ราวร้ อยละ 69.94 (3) เส้ นใยไฟเบอร์ สังเคราะห์
137,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (สินค้ า New Entry) และ (4) พลาสติก 90,000 ดอลลาร์ สหรัฐ (สินค้ า New Entry)
- มู ลค่ าการนาเข้ าสินค้ าของเขตฯ หนิงเซี่ ยหุยจากไทย 369,000 ดอลลาร์ สหรั ฐ เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2559 ร้ อยละ 6.34 โดยสิ นค้ าน าเข้ าหลัก ปรากฏสิน ค้ าเพี ย งประเภทเดีย ว ได้ แก่ ยางพารา ชนิ ดยางผสม (Mix
natural and synthetic rubber) มูลค่า 369,000 ดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 6.79
8. การลงทุนจากต่ างประเทศ
ข้ อ มู ล จาก สนง. พาณิ ช ย์ เขตฯ หนิ งเซี่ ย หุ ย ระบุ ว่า ตลอดปี 2560 มี วิส าหกิ จ ต่ า งประเทศลงทุ น ใน
เขตฯ หนิ ง เซี่ ย หุ ย ทั ง้ สิ น้ 24 ราย คิ ด เป็ นการลงทุ น ตามจริ ง (Amount of actually utilized foreign capital)
มูลค่า 311.4 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ร้ อยละ 22.78 โดยวิสาหกิจจากฮ่องกงเข้ า

ลงทุ น มากที่ สุด 7 ราย คิดเป็ น สัดส่วนร้ อยละ 29.17 ของมูลค่าการลงทุน ข้ างต้ น รองลงมาได้ แ ก่ หมู่เกาะซามัว
สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้ หวัน อิตาลี และอาร์ เจนตินา
เป็ นที่สงั เกตว่าในปี 2560 การลงทุนจากต่างประเทศของเขตฯ หนิงเซี่ยหุย โดยมากเป็ นการควบรวมกิจการ
ในกลุม่ ธุรกิจพลังงาน สิ่งทอ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม อาทิ
บริษัทต่ างประเทศที่เข้ าซือ้ กิจการ
1. ECO Environmental Investments Limited (ฮ่องกง)
2. Ruyi Donald (ญี่ปน)
ุ่
3. Hongkong Bao Si (advisor) Co., Ltd. (ฮ่องกง)
4. Xinshi Co., Ltd. (ฮ่องกง)

บริษัทท้ องถิ่น
กิจการสถานีเติมก๊ าซ NGV ใน อ.เหยียนฉือ
Yinchuan Rena Garment Co. Ltd.
Ningxia Environmental Protection Science
and Technology
He Pu Sheng (Ningxia) Energy Storage
Technology Co. Ltd.

ประเภทธุรกิจ
พลังงาน
สิ่งทอ
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้ อม
เทคโนโลยีและพลังงาน

นอกจากนี ้ ยั ง ปรากฏข้ อมู ล การควบรวมกิ จ การท้ องถิ่ น ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บ าบั ด น า้ เสี ย และธุ ร กิ จ ผลิ ต
ไฟฟ้ า พลัง งานลม รวมถึ ง การลงทุ น ในกลุ่ ม New Service Industry ซึ่ ง เป็ นการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อินเทอร์ เน็ตมาปรับใช้ ในกลุ่มธุรกิจภาคบริ การ โดยเน้ นการต่อยอดจากกลุม่ ธุรกิจเดิม (โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว)
อาทิ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ธุรกิจเช่ารถยนต์ ธุรกิจรับฝากสัมภาระ ธุรกิจการขนถ่ายสินค้ าขนาดเล็ก
และการขนส่งอื่นๆ ในภาคบริ การ แสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวให้ เข้ าสู่ “เมืองอัจฉริ ยะ” (Smart City)
ภายหลังการได้ รับเลือกให้ เป็ นเมืองอัจฉริ ยะนาร่ อง (National Pilot Smart City) จากรัฐบาลกลางเมื่อปี 2556
9. การท่ องเที่ยว
สนง. การท่องเที่ยวเขตฯ หนิงเซี่ยหุยระบุวา่ ในปี 2560 เขตฯ หนิงเซี่ยหุยให้ การต้ อนรับนักท่องเที่ยวทังจาก
้
ในและต่างประเทศรวม 31.03 ล้ านคน สร้ างรายได้ เข้ าสูพ่ ื ้นที่กว่า 27,800 ล้ านหยวน โดยรายได้ ทะลุสดั ส่วนร้ อยละ 8
ของมูลค่าผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมของทัง้ เขตฯ เป็ นครั ง้ แรก เป้าหมายสาคัญ ต่อไป ได้ แก่ การเร่ งเดินหน้ าการลงทุนใน
โครงการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทังสิ
้ ้น 234 โครงการ คิดเป็ นมูลค่า 17,500 ล้ านหยวน โดยแบ่งเป็ น (1) การลงทุนเพื่อ
การพัฒ นา/ปรั บ ปรุ งสถานที่ ท่ องเที่ ย วระดับ 5A จานวน 4 แห่ง ระดับ 4A จานวน 17 แห่ ง และระดับ 3A จานวน
34 แห่ง (2) โครงการก่ อสร้ างโรงแรมระดับ มาตรฐาน 98 แห่ ง (ระดับ 4 ดาว 33 แห่ ง และระดับ 3 ดาว 60 แห่ ง)
(3) การสร้ างหมูบ่ ้ านการท่องเที่ยวตัวอย่าง (乡村旅游) จานวน 312 แห่ง และ (4) การเร่ งพัฒนาการทดสอบและออก
ใบอนุญ าตผู้ประกอบอาชี พ ไกด์ นาเที่ ยว ที่ ปั จจุบันมีผ้ ูถื อใบอนุญ าตประกอบอาชี พ อย่างถูกต้ องเพี ยง 3,501 คน
ทางการคาดการว่าจะสามารถเพิ่ มศักยภาพด้ านบุคลากรทางการท่องเที่ ยวได้ มากถึง 70,000 คน ภายในอนาคต
อันใกล้ นี ้

เป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในปี 2561
รั ฐบาลเขตฯ ปกครองตนเองหนิ งเซี่ยหุยตัง้ เป้าดัชนี ทางเศรษฐกิ จ ได้ แก่ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ
เติบโตไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 รายได้ ประชากรต่อหัว (GDP Per Capita) สาหรับประชากรในเมืองและในชนบทเพิ่มขึ ้น
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.5 และ 8 ตามลาดับ ดัชนี ผ้ ูบริ โภคไม่สูงกว่าร้ อยละ 3 และอัตราการว่างงานไม่สูงกว่าร้ อยละ 4
รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ดังนี ้
1. การค้ าและการลงทุน
- สนง. พาณิ ช ย์ เขตฯ หนิ งเซี่ ย หุ ย ระบุ ว่า จะเพิ่ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละอานวยความสะดวกให้ แ ก่
วิสาหกิ จที่ จะจดทะเบี ยนจัดตัง้ วิสาหกิ จ ผ่านการยกเลิกรายการที่ เกี่ ยวกับการจดทะเบี ย นก่อตัง้ บริ ษัทซา้ ซ้ อนอีก
69 รายการภายในปี 2561 (ประกาศยกเลิกไปแล้ ว 81 รายการเมื่อปี 2560)
- สานต่อข้ อคิดเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้ างพื ้นที่จีนตอนใน ( 内陆开放型试验区建设
实施意见) เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้ มากขึ ้น
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ ไขปั ญหาความยากจน
- รั ฐบาลเขตฯ หนิ งเซี่ยหุย ประกาศพื น้ ที่ เป้าหมายในการแก้ ไขปั ญ หายากจนใน 3 อาเภอ ได้ แก่
อ. หลงเต๋อ อ. จิง้ หยวน และ อ. เผิงหยาง ครอบคลุม 140 หมู่บ้าน โดยจะเร่ งปรั บ ปรุ งที่ อยู่อาศัยประเภทบ้ านดิ น
(窑房) ที่ทรุ ดโทรมและมีแนวโน้ มที่จะพังทลายกว่า 22,000 ครัวเรื อน
- โครงการก่อสร้ างอ่างเก็บน ้า 7 แห่งในพื ้นที่ตอนกลางของเขตฯ
- โครงการพัฒนาคุณภาพและช่องทางการส่งน ้าประปาให้ ครอบคลุมร้ อยละ 84 ทัว่ ทังเขตฯ
้
3. การพัฒนาให้ เขตฯ หนิงเซี่ยหุยก้ าวเข้ าสู่เมืองนวัตกรรมตามแนวคิด Made in China 2025
รั ฐ บาลเขตฯ หนิ งเซี่ ย หุ ย จะให้ ก ารสนั บ สนุ น อุต สาหกรรม (1) กลุ่ม นวัต กรรมและเทคโนโลยี
(2) กลุ่ม เทคโนโลยี เพื่ อ ลดการสิ น้ เปล่ าของพลังงาน (3) อุต สาหกรรมหล่ อ โลหะ (High-end casting industry)
(4) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องมือและอุปกรณ์ สาหรับวัด และ (5) อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีส่ยู ุค ที่ต้องการปรับทิศทาง
สู่ intelligent manufacturing เพื่อนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการผลิตมากขึ ้น
4. การพัฒนาเส้ นทางคมนาคมและระบบการขนส่ งสินค้ า
ในปี 2561 รั ฐ บาลเขตฯ หนิ งเซี่ ย หุ ย ประกาศจะส่ งเสริ ม การก่ อ ตัง้ เขตคลังสิ น ค้ าครบวงจรใน
สนามบินนานนาชาติเหอตง โดยจะเร่ งขออนุมตั ิให้ เป็ นด่านที่สามารถนาเข้ าสินค้ าประเภทเนื ้อสัตว์ ผลไม้ เมล็ดพันธุ์
พืช และรถยนต์ประกอบสาเร็ จได้ รวมไปถึงการผลักดันขบวนขนส่งสินค้ านานาชาติจงอาห้ าว* เส้ นทางนครหยินชวนกรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน ให้ เป็ นเส้ นทางขนส่งแบบประจา (เริ่ มเปิ ดทดลองเดินรถครัง้ แรกเมื่อ เดือน ก.ย. 2560)
โดยรัฐบาลพยายามผลักดันให้ เกิดการขนส่งสินค้ าทังขาไปและขากลั
้
บเพื่อลดจานวนเที่ยวเปล่า

ในปี 2560 สภาพเศรษฐกิจของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยเติบโตขึ ้นอย่างเห็นได้ ชัด การลงทุนและพัฒนาโครงสร้ าง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ ทัง้ นี ้ รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุยยังคงเร่ งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื ้นที่
และยกระดับ ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนเป็ นหลัก รวมถึ ง
ความพยายามท าให้ เขตฯ หนิ ง เซี่ ย หุ ย เติ บ โตแบบยั่ง ยื น ผ่ า นแนวคิ ด การส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ างสรรค์
การต่อยอดธุ รกิ จภาคบริ การ ความพยายามในการเพิ่ มช่ องทางการส่งออกสิ น ค้ าไปยังประเทศกลุ่มมุสลิ ม และ
การสร้ างสังคมนวัตกรรม แม้ ต้องใช้ ระยะเวลา แต่ถื อเป็ นก้ าวสาคัญ ในการยกระดับความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิ จ
ในพื ้นที่ที่จะทาให้ เขตฯ หนิงเซี่ยหุยสามารถพึง่ ตนเองและเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
ข้ อมูลเพิ่มเติม
* เส้ นทางขนส่งสินค้ านานาชาติจงอาห้ าว (中阿号) เปิ ดให้ บริ การครัง้ แรกเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2559 เส้ นทางที่
1 ออกจากนครหยินชวนผ่านด่านอาลาซาน เขตฯ ซินเจียงอุยกูร์ และสิ ้นสุดที่ เมือง Mangystau ประเทศคาซัคสถาน
ระยะทางรวม 5,935 กม. โดยเส้ น ทางการขนส่งสิ น ค้ านานาชาติจ งอาห้ าวเส้ น ทางนครหยิ น ชวน-กรุ งเตหะราน
ถื อ เป็ นเส้ น ทางที่ 2 มี ร ะยะทาง 8,243 กม. โดยออกจากนครหยิ น ชวนไปทางด่ า น Horgos บริ เวณพรมแดน
เขตฯ ซิน เจี ยงอุยกูร์กับ ประเทศคาซัคสถาน ผ่ านประเทศเติร์ก เมนิ ส ถาน และเข้ าสู่กรุ งเตหะราน ประเทศอิห ร่ าน
ใช้ เวลา 15 วัน สินค้ าส่งออกหลัก ได้ แก่ ยางรถยนต์ อุปกรณ์ ตกแต่งบ้ าน เครื่ องกระเบือ้ ง เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ เส้ นทางการ
ขนส่งนานาชาติจงอาห้ าวเป็ นการเดินรถแบบไม่ประจา สถิติการเดินรถในช่วงเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา มีเพียง 88 ครัง้ เฉลี่ย
3 เที่ยว/สัปดาห์
ข้ อมูลเพิ่มเติม
1. http://news.163.com/17/0905/19/CTJFLLEQ00018AOQ.html
2. http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/china/20160116/u7ai5188497.html
3. http://www.yinchuan.gov.cn/xwzx/zwyw/201703/t20170313_229548.html
4. http://www.nx.gov.cn/zwxx_11337/wztt/201802/t20180205_685391.html

