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ปธ.ธนาคารกลางไต้ หวันชี้ ไต้ หวันต้ องรีบเข้ าเป็ นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจในภูมภิ าคโดยเร็ว
เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผา่ นมา ดร.เผิงหวยหนาน (彭淮南) ประธานธนาคารกลางไต้หวัน ได้กล่าวถึง
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศว่า การที่สภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังไม่ดีข้ ึน จะส่ งผลให้การรักษาการอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของปี นี้ ที่รัฐบาลตั้งเป้ าไว้ที่ร้อยละ 1.47 เป็ นไปได้ยากขึ้น แต่จากการที่ไต้หวันมีเงินฝากใน
ระบบเหลือล้นเติบโตมากถึง 12 ล้านล้านเหรี ยญไต้หวันในช่วง 10 กว่าปี ที่ผา่ นมา ทาให้เห็นได้ชดั ว่าปั ญหาสาคัญ
คือการลงทุนไม่ขยายตัว ซึ่ งไต้หวันจะต้องให้ความสาคัญกับปั ญหานี้ให้มาก รวมถึงการเร่ งเข้าเป็ นภาคีของกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคให้ได้โดยเร็ ว

รวมถึงไม่ควรจะหวังผลจากการลดอัตราดอกเบี้ยหรื อนโยบายทางการเงินมา

เป็ นปัจจัยหลักในการกระตุน้ เศรษฐกิจ อีกทั้งรัฐบาลก็ควรขยายการใช้จ่ายและการลงทุนให้มากยิง่ ขึ้น และสิ่ งที่
สาคัญที่สุดในขณะนี้คือเร่ งขจัดปั จจัยแห่งความไม่แน่นอนด้านนโนบายให้หมดไปโดยเร็ วที่สุด
โดย ดร.เผิงได้ตอบข้อซักถามในที่ประชุมคณะกรรมาธิ การการเงินของสภานิติบญั ญัติเกี่ยวกับกรณี ที่มี
ความกังวลว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไต้หวันในปี ที่แล้วขยายตัวเพียงร้อยละ 0.75 ในขณะที่สานัก
งบประมาณการบัญชีและสถิติแห่งชาติ (DGBAS) ได้ประกาศตัวเลขคาดการณ์ของปี นี้ ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.47
ว่าจะมีโอกาสเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดนั้น ดร.เผิงชี้วา่ ตัวเลขมูลค่าส่ งออกของไต้หวันในเดือนกุมภาพันธ์หดตัว
จากปี ก่อนหน้าถึงร้อยละ 11.8 ในขณะที่ตวั เลขส่ งออกของเกาหลีใต้ก็ลดลงร้อยละ 12.2 จีนแผ่นดินใหญ่ลดลงร้อย
ละ 25 เห็นได้ชดั ว่าสภาวะเศรษฐกิจภายนอกไม่ได้อยูใ่ นภาวะที่ดีเลย หากจะทาให้ได้ตามเป้ าหมายคงต้องใช้ความ
พยายามให้มากขึ้น พร้อมนี้ ดร.เผิงยังชี้ อีกว่า หลายฝ่ ายเข้าใจว่าการที่ค่าเงินเหรี ยญไต้หวันลดลงจะมีส่วนช่วยภาค
การส่ งออกและช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศนั้น เป็ นความเข้าใจที่ผิด เพราะการที่มูลค่าส่ งออกจะขยายตัวมัน
มีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบมากกว่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเพียงปั จจัยย่อยอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่ งดร.เผิงเห็นว่า ปั ญหา
ของไต้หวันคือการที่ไม่มีโอกาสเข้าร่ วมเป็ นภาคีสมาชิกในกลุ่มเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมากกว่า เช่น เกาหลีใต้
หลังจากที่ได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ร่ วมกับกลุ่มประเทศอาเซี ยน ก็ทาให้ส่วนแบ่งตลาดของไต้หวันใน
ตลาดอาเซียนลดลง หรื อหลังจากที่เกาหลีใต้ลงนาม FTA กับอียู ก็ทาให้ส่วนแบ่งตลาดของไต้หวันหดตัวอีก
เหมือนกัน เช่นเดียวกับหลังจากที่เกาหลีใต้และจีนได้ลงนามในข้อตกลงร่ วมกัน สาเหตุสาคัญคือเกาหลีใต้และ
ไต้หวันมีการส่ งออกในสิ นค้าที่คล้ายคลึงกัน ถือเป็ นคู่แข่งขันในตลาดโลก จึงทาให้ภาคการผลิตและส่ งออกของ
ไต้หวันได้รับผลกระทบตามไปด้วย
แหล่งข่าว: United Daily (March 10, 2016)

ความคิดเห็นของสานักงานฯ
ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาไปทัว่ โลก ทาให้ไต้หวันหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาตลาดอาเซี ยนมาก
ขึ้น ซึ่ งถือเป็ นสัญญาณเตือนให้ผปู ้ ระกอบการไทยต้องระวังเพราะจะมีคูแ่ ข่งที่เข้าสู่ ตลาดมากขึ้น ทั้งไต้หวันและ
เกาหลีใต้ จึงควรที่จะหันมาใส่ ใจกับการทาตลาดประเทศเพื่อนบ้านให้มากกว่าเดิมเพื่อรักษาส่ วนแบ่งตลาดของ
ตัวเองเอาไว้ให้ได้ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ป้ อนเข้าสู่ ตลาดด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่งทั้งไต้หวันและเกาหลีใต้ ที่มีพ้นื ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศที่แข็งแกร่ งมาก

โรงงานรองเท้ าของยักษ์ ใหญ่ รองเท้ ากีฬาโลกของไต้ หวันในเวียดนาม เจอคนงานสไตร์ คอีกแล้ว
เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผา่ นมา ได้เกิดเหตุคนงานประท้วงและสไตร์คนัดหยุดงานที่โรงงานของเครื อ
บริ ษทั Pao Chen (เป่ าเฉิง) ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตรองเท้ากีฬายักษ์ใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวันที่ต้ งั อยูใ่ นเขตจังหวัดเตี่ยง
ซางทางภาคใต้ของประเทศเวียดนาม โดยได้เกิดเหตุมาเป็ นเวลา 3 วันแล้ว โดยขณะนี้ ผบู ้ ริ หารของเป่ าเฉิ งที่อยูใ่ น
พื้นที่กาลังเร่ งเจรจากับตัวแทนคนงาน เพื่อให้เหตุประท้วงสงบโดยเร็ วที่สุด
โดยเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งเกิดเหตุประท้วงที่โรงงานของเป่ าเฉิงในเขตจังหวัดดงไนของเวียดนาม
เนื่องจากความไม่พอใจต่อระเบียบปฏิบตั ิใหม่ของทางโรงงานที่เข้มงวดมากเกินไป แต่นางไช่เพ่ยจวิน ผูบ้ ริ หารรุ่ น
ที่ 2 ของบริ ษทั สามารถแก้ปัญหาได้ภายในเวลา 72 ชัว่ โมงจนได้รับเสี ยงชื่นชมไปทัว่ ไม่คิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุ
ประท้วงที่โรงงานในเตี่ยงซางอีกในวันที่ 9 มีนาคมที่ผา่ นมา โดยสื่ อไต้หวันรายงานจากแหล่งข่าวในท้องที่วา่
กระแสความไม่พอใจที่คนงานเวียดนามมีต่อระเบียบปฏิบตั ิใหม่ของโรงงานซึ่ งเข้มงวดเป็ นอย่างมากนั้น ได้ก่อตัว
มาพักใหญ่แล้ว ก่อนที่จะค่อยๆ กลายเป็ นการประท้วงหยุดงานของคนงานในโรงงงานต่างๆ ทัว่ เวียดนาม เชื อว่า
หากทีมบริ หารไม่มีการผ่อนปรนลงบ้าง อาจต้องเผชิ ญกับปั ญหาการประท้วงนัดหยุดงานเช่นนี้ อีกก็เป็ นได้
ทั้งนี้ เครื อบริ ษทั เป่ าเฉิ ง (Pao Chen) ถือเป็ นยักษ์ใหญ่ในวงการรองเท้ากีฬาของโลก และเป็ นผูผ้ ลิต
(OEM) รองเท้ากีฬาให้กบั แบรนด์ช้ นั นาระดับโลกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น Nike, Adidas, Reebok, Asics, Puma,
Under Armour, New Balance, Converse, Salomon รวมไปจนถึง Timberland โดยบริ ษทั มีโรงงานตั้งอยูใ่ นหลาย
ประเทศทัว่ โลก เช่น จีน (4 แห่ง) อินโดนีเซีย (4 แห่ง) เวียดนาม (4 แห่ง) กัมพูชา พม่า บังคลาเทศ เม็กซิโก และ
สหรัฐฯ ด้วย
แหล่งข่าว : Economic Dailynew (March 11, 2016)
ความคิดเห็นของสานักงานฯ
ธุ รกิจไต้หวันส่ วนใหญ่จะเติบโตมาจากการเป็ น SMEs ในแบบรับจ้างผลิต (OEM) ก่อนจะค่อยๆ

พัฒนาตัวเองจนกลายเป็ นโรงงานในแบบ ODM ซึ่ งจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในการรับงานได้มากขึ้น และ
จากการที่ไต้หวันไม่มีขอ้ ตกลงการค้าเสรี กบั ประเทศคู่คา้ ส่ วนใหญ่ ทาให้ผปู ้ ระกอบการหันไปใช้การลงทุนใน
ต่างประเทศเพื่อลดความเสี ยเปรี ยบด้านภาษีและสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กบั ตัวเอง อันถือเป็ น Business
Model ที่น่าสนใจสาหรับผูป้ ระกอบการไทยเช่นกัน
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