รายงานสภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่ านซีระหว่ างเดือน ม.ค. – มิ.ย. ปี 2561
เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561 สนง. สถิติมณฑลส่านซีรายงานข้ อมูลสภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่านซีตงแต่
ั ้ เดือน ม.ค. –
มิ.ย. 2561 สรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
1. ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่ านซี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ในช่วงครึ่งปี แรกของมณฑลส่านซี 1.07 ล้ านล้ านหยวน อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจร้ อยละ 8.6 แบ่งเป็ น
- อุตสาหกรรมปฐมภูมิ 50,626 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 3.4
- อุตสาหกรรมทุติยภูมิ 521,947 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 9
- อุตสาหกรรมตติยภูมิ 497,682 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 8.7
2. สภาวะการลงทุนในช่ วงครึ่งปี แรก
ตลอดระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2561 มณฑลส่านซีมีการลงทุนในโครงการสาคัญ (ระดับมณฑลขึน้ ไป) จานวน
600 โครงการ มูลค่า 262,392 ล้ านหยวน หรื อร้ อยละ 52.09 ของมูลค่าการลงทุนทังปี
้ 2561 โดย 3 กลุม่ อุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนสูงที่สดุ ได้ แก่ (1) การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน 44,112 ล้ านหยวน (2) การลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม
และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 29,993 ล้ านหยวน และ (3) การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงาน 25,505 ล้ านหยวน
ทัง้ 3 กลุม่ การลงทุนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 37.96 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
้
หากพิจารณาจากความคืบหน้ าการลงทุนจะพบว่ามี 3 กลุม่ อุตสาหกรรมที่มีความคืบหน้ าในการดาเนินโครงการ
เร็ วที่สดุ ได้ แก่ (1) โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมบริ การสมัยใหม่ (Modern Service Industries) ความคืบหน้ าโครงการคิด
เป็ นร้ อยละ 80.16 (2) โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ขนสู
ั ้ ง (Advanced Equipment Manufacturing)
ความคืบหน้ าโครงการคิดเป็ นร้ อยละ 73.16 และ (3) การลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน ความคืบหน้ าโครงการคิดเป็ นร้ อยละ 68.47 มีมลู ค่ารวม 57,467 ล้ านหยวน หรื อร้ อยละ 57.41 ของมูลค่าการ
ลงทุนทังหมด
้
โดยมากเป็ นการลงทุนในนครซีอานและพื ้นที่สา่ นหนาน (พื ้นที่ทางตอนใต้ ของมณฑลส่านซี)
นอกจากนี ้ สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซียงั ได้ ระบุวา่ การลงทุนจากภาคเอกชนมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2560
ร้ อยละ 24.2 ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากมาตรการผ่อนคลายความเข้ มงวดในการลงทุน การลดขันตอนขึ
้
้นทะเบียนพาณิชย์
ต่างๆ และการให้ บริ การยื่นคาร้ องเพื่อขอจัดตังบริ
้ ษัทออนไลน์ ตงแต่
ั ้ ปี 2558 ทาให้ จานวนภาคเอกชนเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
โดยสถิติตงแต่
ั ้ เดือน ม.ค. – พ.ค. 2561 มีการขึ ้นทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจใหม่กว่า 286,000 ราย เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ที่แล้ วร้ อยละ 32.9 คิดเป็ นมูลค่ารวม 605,910 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 34.1 ทังนี
้ ้ มูลค่าการลงทุน
กลุม่ ธุรกิจภาคเอกชนยังคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 54.1 ของ GDP มณฑลส่านซีอีกด้ วย

3. การค้ าระหว่ างประเทศ
การค้ าระหว่างประเทศในช่วงครึ่งปี แรกของมณฑลส่านซีมีมลู ค่ารวม 171,870 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 43.5 (ซึง่ เป็ นอัตราการเติบโตที่สงู เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ) แบ่งเป็ น
- มูลค่าการส่งออก 106,130 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 55.4
- มูลค่าการนาเข้ า 65,740 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ วร้ อยละ 27.7
สินค้ าส่งออกที่สาคัญของมณฑลส่านซี ได้ แก่ (1) อุปกรณ์ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (แผงวงจรไฟฟ้า วงจรเครื่ องพิมพ์
และตัวเก็บประจุไฟฟ้า) มูลค่า 94,680 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 61.7 และ (2) สินค้ าเกษตร / เกษตรแปรรูป มูลค่า 2,270
ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.1 โดยเป็ นการส่งออกน ้าแอปเปิ ล้ แปรรู ป 1,110 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 51.9
สินค้ าที่มณฑลส่านซีนาเข้ า ได้ แก่ (1) อุปกรณ์ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ชิ ้นส่วนการสือ่ สาร หม้ อแปลงไฟฟ้า
แผงวงจรควบคุมไฟฟ้าขนาดกาลังไฟมากกว่า 1,000 โวลต์ อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียงและภาพ และอุปกรณ์
บันทึกเสียง) มูลค่า 49,590 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 75.4 และ (2) แผงวงจรรวม 37,870 ล้ านหยวน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24
4. ผลผลิตทางการเกษตร
ในช่วงที่ผ่านมา มณฑลส่านซีได้ รับผลกระทบจากภาวะน ้าท่วมในหลายพื ้นที่ ส่งผลให้ ปริ มาณผลผลิตทาง
การเกษตรลดลงจากปี ที่แล้ วเล็กน้ อย อาทิ (1) ข้ าว 4.38 ล้ านตัน ลดลงร้ อยละ 0.9 (2) การผลิตน ้ามันจากพืช 423,900 ตัน
ลดลงร้ อยละ 1.1 และ (3) ผักและผลไม้ 8.62 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว
5. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของมณฑลส่านซีมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว
อุตสาหกรรมพลังงานมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 14.1 โดยเฉพาะในกลุม่ ถ่านหินและก๊ าซธรรมชาติมีอตั ราการเติบโต
ร้ อยละ 10.3 ในขณะที่กลุม่ อุตสาหกรรมที่มิใช่พลังงานมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 9.1 โดย 3 อุตสาหกรรมแรกที่มีอตั รา
การเติบโตสูงที่สดุ ได้ แก่ (1) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับการผลิตไฟฟ้า เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.5
(2) อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.3 และ (3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.6
6. อุตสาหกรรมการผลิตด้ วยเทคโนโลยีชนั ้ สูง
ในช่วงครึ่งปี แรก อุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งมีอตั ราการเติบโตจากปี ที่แล้ วเฉลี่ยร้ อยละ 10.4
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมณฑลส่านซีให้ การส่งเสริ ม ได้ แก่ (1) อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า เพิ่มขึ ้น 1.9 เท่า (2) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ ระดับไฮเอนด์ เช่น การผลิตสายไฟเบอร์ ออปติค สายเคเบิลใยแก้ ว
นาแสง และแบตเตอร์ รี่พลังงานแสงอาทิตย์ มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 20 และ (3) การผลิตอุปกรณ์ สาหรั บการพิมพ์ ภาพ
3 มิติ (3D Printing) มีอตั ราการเติบโต 3 เท่า

7. อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลส่านซีสร้ างรายได้ มากถึง 307,643 ล้ านหยวน เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 30.29 เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ ว โดยมีนักท่องเที่ยวทังจากในและต่
้
างประเทศมาเยือนมากถึง 1.67 ล้ านคน เพิ่มขึน้
ร้ อยละ 14.41
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ สภาวะเศรษฐกิจมณฑลส่านซีในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2561 มีการพัฒนาและเติบโต
ขึน้ อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลมณฑลส่านซีให้ การสนับสนุน ซึ่งสอดคล้ องกับเป้าหมายการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ การใช้ ประโยชน์จากเขตการค้ าเสรี มณฑลส่านซีที่มีสิทธิพิเศษจูงใจ
นักลงทุนส่งผลให้ มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีในการผลิต รวมไปถึงการสนับสนุนให้
เกิดการลงทุนเชิงสร้ างสรรค์ที่ผสานเทคโนโลยีและแนวคิดที่ช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้ า
ทัง้ นี ้ การเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลส่านซี ยังสอดคล้ องกับแผนการพัฒนาพื น้ ที่ยุทธศาสตร์ 3 แห่งให้ เป็ น
แหล่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมณฑลได้ แก่ (1) การพัฒนาพื น้ ที ่ราบกวนจง เน้ นการพัฒนาความร่ วมมือเชิงนวัตกรรมและ
ผลักดันอุตสาหกรรมไฮเทคที่ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งในการผลิต (2) พื ้นที ่ส่านหนาน (ตอนใต้) พัฒนาให้ เป็ นฐานการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์ระดับประเทศและการเดินหน้ าผลักดันแผนการผลิตรถยนต์ 3 ล้ านคันภายในปี 2564 และ (3) เป้าหมายการ
พัฒนาพื น้ ที ่ส่านเป่ ย (ตอนเหนื อ) มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน โดยเน้ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในสิ นค้ าเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับมณฑลอื่นๆ ให้ มากขึ ้น
ข้ อมูลอ้ างอิง
1. http://www.shaanxi.gov.cn/jbyw/xwfbh/116731.htm
2. http://www.shaanxitj.gov.cn/126/111/18168.html
3. http://www.rmfz.org.cn/contents/70/137938.html

