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เศรษฐกิจ

ประธานกลางสหรัฐฯ เกรงความเสี่ยงของโลกสามารถทาลายเศรษฐกิจสหรัฐฯ
นางเจนเนต เยลเลน ประธานเฟด ได้แถลงในที่ประชุม Economic Club of New
York เมื่อวันอังคาร ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังอยู่ในทิศทางบวก ตลาดแรงงานมีความแข็งแรง
ขึ้น การใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคเริ่มดีขึ้น แต่เกรงว่าความเสี่ยงของโลกที่กาลังเกิดขึ้นจะสามารถ
ทาลายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้
ทั้งนี้ นางเยลเลนแถลงว่า เฟดมีความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจของจีนทีชะลอตัวและ
ทิศทางของค่าเงินหยวน และปัญหาราคาน้ามันที่ดิ่งลงซึง่ จะส่งผลให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายและ
การปลดพนักงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอีกด้วย สิ่งที่น่าวิตกกังวล คือหาก
เศรษฐกิจสะดุดขึ้นมา เฟดไม่สามารถจะดาเนินอะไรได้ไปมากกว่านี้ การลดอัตราดอกเบี้ย
ไม่ได้ช่วยอะไรได้มาก
นางเยลเลนต้องการเห็นรัฐสภาของสหรัฐฯ ก้าวขึ้นมาเพื่อเร่งกระตุ้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ และให้มีนโยบายการเงินทีม่ ีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเมื่อสองสัปดาห์ทผี่ ่าน
มาเฟดได้ตัดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ และชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่ง
นางเยลเลนได้กล่าวว่า เฟดมีความตั้งใจในการดาเนินงานด้วยความระมัดระวัง ซึ่งเมื่อต้นปี
2559 เฟดคาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ แต่ขณะนี้คาดว่าน่าจะมีแค่ 2 ครั้ง
ภาวะการจ้างงานเป็นไปตามเป้าทีเ่ ฟดวางไว้ แต่อัตราเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้า เนื่องจาก
ปัญหาราคาน้ามันตกต่าและอัตราค่าจ้างแรงงานที่ยงั ไม่สดใส หากแนวโน้มราคาน้ามัน
กระเตือ้ งขึ้น อัตราเงินเฟ้อจะดีขึ้น ซึ่งตัวเลขล่าสุดอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์อยู่
ที่ร้อยละ 1.7 และหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญานการขยายตัวเติบโตด้านการจ้างงานและ
อัตราค่าจ้าง อาจจะทาให้เฟดปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเร็วทีส่ ุดในเดือนเมษายน
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แต่ทั้งนี้ นางเยลเลน ยังมีความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกทีจ่ ะคงมีอย่างต่อเนื่องซึ่งจะ
ทาให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ที่มา: CNN Money วันที่ 29 มีนาคม 2559

รายได้ของคนอเมริกันขยายตัวเฉลี่ย 4.4 % ในปีที่ผ่านมา
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้รายงานการขยายตัวของรายได้บุคคลของของทั่วทุกรัฐ
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ และจากสวัสดิการที่ได้รบั จากภาครัฐ ว่ามี
การขยายตัวเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 4.4 จากปี 2558 ถึงปี 2559
รายได้จากภาคธุรกิจการก่อสร้างมีการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และปัจจุบันเป็น
การเพิม่ ขึ้นสูงทีส่ ุดที่เคยมีมา ซึ่งรัฐเนวาด้าและรัฐยูท่าห์มกี ารขยายตัวมากที่สุด ในขณะที่ภาค
เหมืองแร่ทั่วประเทศรายได้ลดลงร้อยละ 5.2 ในรัฐนอร์ทดาโกต้า ไวโอมิง เวสเวอร์จเิ นีย และ
โอคลาโฮม่า นอกจากนี้ รายได้ทลี่ ดลงทั่วประเทศจากภาคการทาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ
21.9 ในรัฐเซ้าท์ดาโกต้า ไอโอว่า และรัฐเนบราสก้า
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ พบว่า การขยายตัวของรายได้เพิม่ ขึ้นใน 21 อุตสาหกรรม
จากจานวน 24 อุตสาหกรรม ซึ่งรายได้ที่มีการเพิม่ ขึ้นมากทีส่ ุดมากจากภาคธุรกิจ ภาคการ
ดูแลรักษาพยาบาล และภาคธุรกิจการก่อสร้าง รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มรี ายได้มั่งคั่งที่สุด
รายได้ทั้งหมดสูงสุดอยูท่ ี่ 2 ล้านล้านเหรียญฯ รองลงมาได้แก่รัฐเท็กซัสมีรายได้เกือบ 1.3
ล้านล้านเหรียญฯ
รัฐที่มกี ารขยายตัวทางรายได้มากทีส่ ุดอยู่ทางฝัง่ ตะวันตกของสหรัฐฯ ซึง่ นาโดยรัฐ
แคลิฟอร์เนีย โอเรกอน ยูท่าห์ และเนวาด้า ในขณะที่ภูมิภาคทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ
สหรัฐฯ มีรายได้มงั่ คั่งทีส่ ุด ได้แก่ รัฐคอนเน็คติกัต แมซซาชูเซต นิวเจอร์ซี และ นิวยอร์ก
ที่มา: Wall Street Journal วันที่ 24 มีนาคม 2559

กฎหมาย/ระเบียบ เอฟดีเอสหรัฐฯ จะห้ามใช้ถุงมือยางการแพทย์ชนิดที่มีแป้ง
เอฟดีเอสหรัฐฯ เสนอระเบียบห้ามใช้ถุงมือยางการแพทย์ชนิดที่มีแป้งเป็นการถาวร
สหรัฐฯ แจ้งว่าได้รับข้อคิดเห็นและประชาพิจารณ์ และให้ขอ้ สรุปว่า ถุงมือยางทางการแพทย์
ชนิดที่มีผงแป้งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพทัง้ ผู้ใช้และผู้ป่วย
เนื่องจากข้อคิดเห็นส่วนและข้อร้องเรียนใหญ่ออกมาในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ซึ่ง
เน้นว่า ผงแป้งสีขาวสร้างความราคาญให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ป่วยรวมทั้งเกิดอาการแพ้อักเสบ
ระคายเคืองและเกิดอาการระบบทางเดินหายใจ จึงเป็นสาเหตุเอฟอีเฟหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา
พิจารณา และประกาศข้อเสนอทีจ่ ะห้ามใช้ถุงมือทางการแพทย์ที่มผี งแป้งในสัปดาห์ทผี่ ่านมา
เอฟดีเอเสริมว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่ครอบคลุมถุงมือยางที่มผี งแป้งใช้ป้องกันรังสี
และข้อเสนอระเบียบใหม่นี้ได้แจ้งทางออนไลน์ในเวปไซต์ www.regulations.gov เพื่อให้
ประชาพิจารณ์เป็นเวลา 90 วัน
ที่มา: www.inquisitr.com, March 24, 2016
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ข้อคิดเห็น
ปัจจุบัน ถุงมือยางการแพทย์ที่ใช้ในสหรัฐฯ ร้อยละ 80 เป็นถุงมือยางชนิดไม่มผี ง
แป้งอีกร้อยละ 20 เป็นถุงมือชนิดทีม่ ีแป้งผง แต่การใช้ถุงมือยางชนิดนี้ได้ลดลงเป็นลาดับ
ในช่วง 10 ที่ผ่านมา การห้ามใช้ถุงมือยางชนิดดังกล่าวอย่างถาวร จะเป็นการบังคับให้หันไป
ใช้ถุงมือยางชนิดไม่มีผงแป้ง และความต้องการถุงมือชนิดดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่ม
ผู้ใช้ถุงมือยางชนิดมีแป้งแย้งว่า ถุงมือยางชนิดไม่มีผงแป้งมีตน้ ทุนสูงกว่า
สหรัฐฯ ฟ้องบริษัทโฟล์คให้จ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของรถ
คณะกรรมาธิการการค้า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยื่นฟ้องบริษัทโฟล์คสวาเกนต่อ
ศาลแขวงสหรัฐฯ ประจานครซานฟรานซิสโก ในข้อหาการโฆษณาหลอกลวง โดยอ้างว่า อ้าง
ว่าของรถยนต์ที่ใช้เครื่องดีเซลมีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้วยการใช้ซอฟท์แวร์ติดตั้ง
อย่างลับๆ เพือ่ หลอกลวงชวนเชื่อว่า รถยนต์ใช้เครื่องดีเซลสะอาด รถยนต์มีระดับมลพิษต่า
กว่ากฎหมายบังคับ 40 เท่า ในขณะที่ความจริงแล้ว รถปล่อยมลพิษเกินระดับบังคับ และ
ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นการทาผิดกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ
บริษัทโฟล์คสวาเกนยอมรับความผิดว่า ได้ติดตั้งซอฟท์แวร์หลอกลวงกับ 2 แบรนด์
ของบริษทั คือ รถโฟล์คสวาเกน และรถออดี้ ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกว่ารวมกว่า 580,000 คัน
ในช่วงระหว่างปี 2552 จนถึงปี 2558
คณะกรรมาธิการการค้า ขอให้ศาลออกคาสั่งให้บริษัทโฟล์คสวาเก้นจ่ายเงิน
ค่าชดเชยให้แก่ผู้บริโภคสหรัฐฯทีซ่ ื้อรถที่ก่อให้เกิดมลพิษ พร้อมกับให้ศาลออกคาสั่งเพื่อ
ป้องกันไม่ให้การดาเนินการที่คล้ายกันในอนาคตโดยโฟล์คสวาเกน
อนึ่ง ในเดือนมกราคมทีผ่ ่าน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ฟอ้ งบริษัทโฟล์คสวาเกน
กล่าวหาการละเมิดพระราชบัญญัติสหรัฐมลภาวะอากาศบริสุทธิ์ และ ทุจริตทางอาญา โดย
ให้บริษทั โฟคสวาเกนต้องจ่ายค่าปรับให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ และ จะมีผลต่อบุคคลผู้กระทาผิด
จะได้รับการจาคุก ซึ่งศาลกาหนดเส้นตายวันที่ 21 เมษายน 2559 ให้บริษัทโฟคสวาเกนต้อง
เผยแนวทางการแก้ไขปัญหา
รถยนต์ที่เข้าข่ายผิดระเบียบ ได้แก่ Jetta (2009-2015), Jetta Sportwagen
(2009-2014), Beetle (2013-2015), Beetle Convertible (2013-2015), Audi A3
(2010-2015), Golf (2010-2015), Golf Sportwagen (2015) และ Passat (2012-2015)
ที่มา: www.autonews.com, March 29, 2016

การค้า

พฤติกรรมนักช็อปปิ้งออนไลน์เปลี่ยนไป
จากรายงานของบริษัท Accenture Strategy แจ้งว่า พฤติกรรมของนักช็อปปิง้ ทาง
ออนไลน์ของสหรัฐฯ ล่าสุดว่า แม้พวกเขาติดการสั่งซือ้ ของผ่านหน้าจอสมาร์โฟนแต่ก็ยังคง
ต้องการปฏิสัมพันธ์กับคนบ้าง ในอตีตพฤติกรรมผูบ้ ริโภคมีความปรารถนาที่ไม่เพียงพอใน
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การช็อปปิ้ง โดยพวกเขาหาทางที่ดีกว่าในการซือ้ โดนผ่านทางออนไลน์บนมือถือ ซึง่ ผู้
ให้บริการต่างๆ ให้ความสาคัญในช่องทางนี้ต่อการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้าน
การเงิน ค้าปลีก เคเบิล้ และทีวผี ่านดาวเทียม แต่ผู้คนก็ยงั ต้องการความสมดุลระหว่าง
ดิจิตอลและมนุษย์ ถ้าไม่มีสองสิง่ นี้อยู่รวมกัน ผู้บริโภคจะเลิกใช้บริการไปโดยปริรยาย ซึง่
จากการตอบแบบสอบถามจานวน 2,300 คน ในสหรัฐฯ พบว่า
 ร้อยละ 83 ผู้คนต้องการติดต่อกับคนจริงในการแก้ไขปัญหาด้านบริการมากกว่า
ระบบคอมพิวเตอร์
 ร้อยละ 77 ผู้คนต้องการติดต่อกับคนในการให้คาแนะนาและซื้อสินค้ามากกว่า
ระบบคอมพิวเตอร์
 มากกว่าร้อยละ 50 ผู้บริโภคต้องการให้ผู้ให้บริการปรับเปลี่ยนการบริการที่แย่
 ร้อยละ 80 ต้องการให้ผู้ให้บริการยกเลิกระบบการให้บริการคอมพิวเตอร์
 ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่ง ยินดีที่จ่ายแพงกว่าถ้ามีการให้บริการที่ดีขึ้นและมี
แนวโน้มเพิ่มยอดขายได้ถึงสองเท่า
นายโรเบิร์ต วอลแลนด์ ผู้อานวยการของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า พฤติกรรมของ
นักช็อปปิ้งนั้น เป็นสิ่งทีส่ าคัญทีส่ ุดทีบ่ ริษทั ต่างๆ ในสหรัฐฯ ควรให้พิจารณาให้ความสาคัญกับ
ความต้องการตรงนี้ เพื่อนาไปสร้างโอกาสในการบริการ และลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียฐาน
ลูกค้า
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