
มณฑลกวางตุง้สง่ออกสนิคา้มากเป็นอนัดบั 1 ของจนี  มลูคา่สง่ออกมสีดัสว่นมากถงึ 27.5% 
ของทัง้ประเทศ ทีสํ่าคญัคอื มณฑลกวางตุง้เป็นแหลง่ทีม่าของทนุสํารองระหวา่งประเทศมากเป็น
อนัดบั 1 ของจนี  ปี 2017 มณฑลกวางตุง้มมีลูคา่สง่ออกสทุธ ิ 246,100 ลา้นUSD ขณะทีม่ลูคา่
สง่ออกสทุธทิัง้ประเทศ เทา่กบั 422,500 ลา้นUSD โดยสามารถสรา้งรายไดเ้งนิตราตา่งประเทศใหแ้ก่
จนี  คดิเป็นสดัสว่น  58.2% ของทัง้ประเทศ   

เมือ่เสถยีรภาพของคา่เงนิหยวนขึน้อยูก่บัทนุสํารองระหวา่งประเทศ เงนิตราตา่งประเทศที่
ไดม้าจากการสง่ออก อนัเกดิจากน้ําพักน้ําแรงของบรรดานักธรุกจิในมณฑลกวางตุง้ จงึเป็นเสมอืนเสา
หลกัค้ํายนัเศรษฐกจิของจนี หากภาคอตุสาหกรรมในมณฑลกวางตุง้ประสบปัญหาและสง่ออกลดลง 
ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่เสาหลกัของเศรษฐกจิจนี   

 จากขอ้มลูตวัเลขทีเ่ปิดเผยในเว็บไซตข์องสํานักงานสถติมิณฑลกวางตุง้และสํานักงานสถติิ
แหง่ชาตขิองจนี พบวา่ ชว่ง 7 เดอืนแรกของปี 2018 การสง่ออก กําไรภาคอตุสาหกรรม และจํานวน
ประชากรทีม่งีานทําของมณฑลกวางตุง้ กําลงัประสบภาวะทีบ่รษัิทเอกชนและบรษัิทตา่งชาตทิยอย
ถอนตวัออก ขณะทีรั่ฐวสิาหกจิเขา้มาลงทนุมากขึน้  หากเป็นเชน่นีต้อ่ไปจะสง่ผลกระทบตอ่เสาหลกัที่
ค้ํายนัเศรษฐกจิจนีและเศรษฐกจิของจนี                         

 ความสามารถในการสง่ออกของภาคอตุสาหกรรมในมณฑลกวางตุง้ลดลงอยา่งมาก ในปี 2018 
ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนกรกฎาคม มณฑลกวางตุง้มมีลูคา่สง่ออกสทุธ ิ 102,200 ลา้นUSD ลดลง 
28.3% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2017 ทีม่มีลูคา่สง่ออกสทุธ ิ 142,500 ลา้นUSD   
การสง่ออกหดตวัเกดิจากหลายสาเหต ุเชน่ รัฐบาลพยายามรักษาเสถยีรภาพของอตัราแลกเปลีย่น ทํา
ใหธ้รุกจิสง่ออกไดรั้บผลกระทบ  สงครามการคา้จนี-สหรัฐฯ ทีข่ ึน้ภาษีนําเขา้ในมลูคา่สนิคา้ 200,000 
ลา้นUSD  และตน้ทนุวตัถดุบิภายในประเทศสงูขึน้ เป็นตน้  อตุสาหกรรมการผลติในมณฑลกวางตุง้ใน
ฐานะผูนํ้าดา้นการสง่ออกไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสาเหตขุา้งตน้ อกีทัง้สาเหตดุงักลา่วจะกระทบ
โดยตรงกบันักธรุกจิในมณฑลกวางตุง้ เมือ่ภาคธรุกจิในมณฑลกวางตุง้ไมม่รีายไดเ้งนิตราตา่งประเทศ  
ภาพรวมความสามารถในการสรา้งรายไดเ้งนิตราตา่งประเทศก็ลดลงดว้ย   

ปี 2018 ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนกรกฎาคม จนีมมีลูคา่สง่ออกสทุธ ิ 166,100 ลา้นUSD  
ลดลง 28.3%  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2017  ซึง่มมีลูคา่สง่ออกสทุธ ิ 231,700 
ลา้นUSD  

 สําหรับตวัเลขภาคอตุสาหกรรมในมณฑลกวางตุง้ ปี 2018 ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืน
กรกฎาคม  มกํีาไรรวม 466,200 ลา้นUSD  ลดลง 2.3%  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 
2017 ซึง่อยูท่ี ่477,000 ลา้นUSD  ตวัเลขการปรับลดนีย้งัไมน่่าเป็นหว่ง  สําคญัทีต่วัเลขตามรายการ 
น่ันคอื ปี 2018 ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนกรกฎาคม รัฐวสิาหกจิในมณฑลกวางตุง้มกํีาไรรวม 93,500 
ลา้นUSD เพิม่ขึน้ 14.6% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2017 ซึง่มกํีาไร 81,600 ลา้น
USD   สว่นบรษัิทเอกชนมกํีาไรรวม 236,400 ลา้นUSD ลดลง 5.3% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลา
เดยีวกนัของปี 2017 ทีม่กํีาไร 249,700 ลา้นUSD  เห็นไดว้า่ กําไรของบรษัิทเอกชน คดิเป็นเกอืบ 3 
เทา่ของรัฐวสิาหกจิ  ปี 2018 เป็นตน้มา รัฐวสิาหกจิในมณฑลกวางตุง้มกํีาไรเพิม่ขึน้ แตบ่รษัิทเอกชน
ในฐานะเสาหลกัทางเศรษฐกจิกลบัมกํีาไรลดลง               

ธรุกจิเอกชนและธรุกจิตา่งชาต ิ
เสาคํา้ยนัเศรษฐกจิมณฑลกวางตุง้ 



 นอกจากนี ้ สงครามการคา้จนี-สหรัฐฯ ยงัสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมในมณฑลกวางตุง้ เมือ่
วนัที ่ 1 กนัยายน ทีผ่า่นมา คณะกรรมการเศรษฐกจิและสารสนเทศมณฑลกวางตุง้ไดป้ระกาศตวัเลข
ดชันผีูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้ (Purchasing Managers Index - PMI) ประจําเดอืนสงิหาคมของมณฑล
กวางตุง้ มคีา่ 49.3 เป็นครัง้แรกทีป่รับลดตํา่กวา่  50.0  นับตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม ปี 2016  เป็นตน้มา     

       มณฑลกวางตุง้มภีาคเอกชนทีแ่ข็งแกรง่ แตก่ลบัประสบกบัปัญหาภาคเอกชนถอนตวัออกและ
ภาครัฐเขา้ลงทนุมากขึน้  แมเ้ป็นสิง่ทีไ่มค่าดคดิมากอ่น  แตก่็พอทําความเขา้ใจได ้                          

 ปี 2018 ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนกรกฎาคม บรษัิทตา่งชาตใินมณฑลกวางตุง้มกํีาไรรวม 
165,100 ลา้นUSD  ลดลง 12.2%  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2017 ทีม่กํีาไรรวม 
188,100 ลา้นUSD  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ บรษัิทตา่งชาตทิีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิมณฑลกวางตุง้ใหเ้ตบิโต
มานานกวา่ 30 ปี กําลงัประสบกบัภาวะถดถอย     

 ดา้นตวัเลขการจา้งงาน ปี 2018 ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนกรกฎาคม อตุสาหกรรมในมณฑล
กวางตุง้มจํีานวนแรงงานเฉลีย่ 13.15 ลา้นคน/เดอืน ลดลง 4.8% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลา
เดยีวกนัของปี 2017 ซึง่มจํีานวนแรงงานเฉลีย่ 13.81 ลา้นคน/เดอืน    

 เมือ่พจิารณาตวัเลขตามรายการ พบวา่ ปี 2018 ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนกรกฎาคม 
รัฐวสิาหกจิในมณฑลกวางตุง้มจํีานวนแรงงานเฉลีย่ 790,000 คน/เดอืน  ลดลง 2.4%  เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2017 ทีม่จํีานวนแรงงานเฉลีย่ 810,000 คน/เดอืน เห็นไดว้า่ 
รัฐวสิาหกจิในมณฑลกวางตุง้มกํีาไรจากการดําเนนิงานเพิม่ขึน้  ไมเ่พยีงไมเ่พิม่ตําแหน่งงาน  แตย่งัลด
จํานวนแรงงานถงึ  20,000  คน          

 สําหรับบรษัิทเอกชน ปี 2018 ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนกรกฎาคม บรษัิทเอกชนในมณฑล
กวางตุง้มจํีานวนแรงงานเฉลีย่  6.66 ลา้นคน/เดอืน  ลดลงเพยีง 1.6%  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลา
เดยีวกนัของปี 2017 ทีม่จํีานวนแรงงานเฉลีย่ 6.77 ลา้นคน/เดอืน  โดยลดจํานวนแรงงาน 110,000 
คน จะเห็นวา่ บรษัิทเอกชนในมณฑลกวางตุง้พยายามคงการจา้งงานไว ้  ไมม่กีารลดจํานวนแรงงาน
อยา่งขนานใหญ ่ทัง้ทีผ่ลประกอบการมกํีาไรลดลง   

สว่นบรษัิทตา่งชาต ิ  ปี 2018 ชว่งเดอืนมกราคมถงึเดอืนกรกฎาคม บรษัิทตา่งชาตใินมณฑล
กวางตุง้มกีารจา้งงานเฉลีย่ 6.04 ลา้นคน/เดอืน ลดลงเพยีง 8.6% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเวลา
เดยีวกนัของปี 2017 ทีม่กีารจา้งงานเฉลีย่ 6.61 ลา้นคน/เดอืน  โดยลดจํานวนแรงงาน  570,000  คน 

         
 กลา่วไดว้า่  เศรษฐกจิของมณฑลกวางตุง้ซึง่พึง่พงิธรุกจิเอกชนและธรุกจิตา่งชาต ิ ในภาพรวม
กําลงัเกดิสภาวะ “เอกชนถอนตวั ภาครัฐลงทนุ ตา่งชาตถิอยหน”ี  บรษัิทตา่งชาตสิามารถลดการจา้ง
งาน  หากเศรษฐกจิไมด่ ี มแีรงกระทบจากปัจจัยภายนอก และมกํีาไรตํา่  รัฐวสิาหกจิจะมคีวาม
รับผดิชอบตอ่สงัคมนอ้ยกวา่ แมม้กํีาไรอยา่งงาม ก็ไมย่นิดแีบกรับภาระการจา้งงาน  บรษัิทเอกชนน่า
เห็นใจทีส่ดุ พยายามรักษาการจา้งงาน ทัง้ทีม่กํีาไรลดลงและคงยนืหยดัเชน่นีจ้นถงึทีส่ดุ การแกไ้ข
สภาพการณ์ดงักลา่วนี ้ รัฐบาลตอ้งใหค้วามสําคญัและใสใ่จในนโยบาย  แน่นอนวา่  เมือ่สว่นทีเ่ป็นเสา
หลกัของเศรษฐกจิไมเ่ตบิโตจะเกดิสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยในทีส่ดุ                                      
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