ส่ งออกไต้ หวันเพิม่ ขึน้ 12 เดือนติด
เมื่อช่ วงกลางสัปดาห์ที่ผา่ นมา กระทรวงการคลังไต้หวัน (MOF) ได้ประกาศตัวเลขมูลค่านาเข้า
ส่ งออกสิ นค้าของไต้หวันประจาเดื อนกันยายน 2017 โดยมูลค่าส่ งอออกรายเดื อนของเดือนกันยายนที่ผา่ น
สามารถทาสถิติสูงสุ ดในประวัติศาสตร์ ด้วยตัวเลข 28,897.05 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดี ยวกัน
ของปี ก่อนหน้าร้ อยละ 28.13 ถือเป็ นการเพิ่มขึ้นในอัตราส่ วนที่มากที่สุดตั้งแต่เดื อนสิ งหาคม 2010 เป็ นต้น
มา และเป็ นการเพิม่ ขึ้น 12 เดือนติดต่อกัน ทาให้กระทรวงการคลังไต้หวันชี้ วา่ มีแนวโน้มสู งทีเดียวที่มูลค่า
ส่ ง ออกของไต้ห วัน ในช่ วงไตรมาสสุ ดท้ายจะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 3 เดื อ นติ ดต่ อกัน จนท าสถิ ติเพิ่ ม ขึ้ น 15 เดื อ น
ติดต่อกันได้
โดย นางไช่ เหม่ยน่ า ผูอ้ านวยการสานักสถิ ติ กระทรวงการคลังไต้หวันชี้ ว่า สาเหตุที่ทาให้การ
ส่ งออกของไต้หวันในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนี้ มี 3 ประการด้วยกัน ประการแรกคือ การที่
เศรษฐกิจโลกเริ่ มฟื้ นตัวและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทาให้การบริ โภคสิ นค้า Consumer Electronics ใน
ตลาดโลกมีก ารขยายตัวสู ง ส่ งผลให้การส่ งออกสิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องเพิ่ มสู งขึ้ นมาก โดยเฉพาะในส่ วนของ
ชิ้นส่ วนอีเล็กทรอนิ กส์ ที่มีมูลค่าส่ งออกมากถึง 10,180 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ถือเป็ นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุด
ในประวัติศ าสตร์ เช่ น กัน ประการที่ 2 คื อ การส่ ง ออกไปยังตลาดเป้ าหมายของไต้ห วัน ต่ างก็เพิ่ ม ขึ้ นใน
อัตราส่ วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งออกไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง ที่มูลค่า 12,172.24
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ อันเป็ นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุด และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2016 ร้อยละ 29.61
ส่ งออกไปสหรั ฐฯ มู ล ค่า 3,310.16 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 20.59 ญี่ ปุ่น มู ลค่ า 1,973.63 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุด เช่ นกัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.64 ตลาดอาเซี ยน 5,007.14 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25.10 นอกจากนี้ นางไช่ยงั ชี้ อีกว่า ในเดือนกันยายนที่ผา่ นมา ไต้หวันส่ งออกไปยังประเทศเอเชียคิด
เป็ นสัดส่ วนมากถึงร้อยละ 72.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.1 ในขณะที่มูลค่าการส่ งออกไปยังตลาดยุโรป ก็ทุบสถิติ
สู งสุ ดรายเดื อนเช่ นกัน ด้วยมู ลค่า 2,745.49 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ เพิ่ มขึ นร้ อยละ 39.9 โดยสาเหตุประการ
สุ ดท้ายคือการที่ในเดือนกันยายน 2016 มีวนั หยุดยาวในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ และมีพายุไต้ฝนพั
ุ่ ดผ่าน
เกาะไต้หวัน ทาให้วนั ทางานน้อยกว่า ทาให้ฐานในการคานวณอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่า
โดยนางไช่ เหม่ยน่าชี้ วา่ ตัวเลขส่ งออกของไต้หวันในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี นี้ น่ าจะกลับมา
เพิ่มในระดับตัวเลขหลักเดี ยว และเนื่ องจากปริ มาณความต้องการในตลาดโลก ที่น่าจะยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทาให้มีโอกาสไม่นอ้ ยที่มูลค่าส่ งออกของไต้หวันใน 3 เดือนสุ ดท้ายจะเป็ นตัวเลขบวกทั้ง 3 เดือน
ซึ่งจะทาให้มูลค่าส่ งออกของไต้หวันเพิ่มขึ้น 15 เดือนติดต่อกันด้วย
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ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
การส่ ง ออกของไต้ห วัน ได้ รั บ อานิ ส งส์ จ ากการเปิ ดตัว iPhone รุ่ น ใหม่ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เพราะ
ผูป้ ระกอบการไต้หวันถื อเป็ นกลุ่ม Supplier หลักใน Supply Chain ของ iPhone มาโดยตลอด จึงเชื่ อว่าการ
ส่ งออกจะคงคึ ก คัก ไปถึ งสิ้ น ปี เป็ นอย่างน้อย ประกอบกับ นโยบายมุ่ งใต้ (New-southbound Policy) ของ
รัฐบาลที่เพิ่มประกาศใช้เพียงปี กว่าๆ เริ่ มแสดงผลสาเร็ จให้เห็น จากการดาเนิ นนโยบายอย่างจริ งจัง จนทาให้
มูลค่าการส่ งออกของไต้หวันไปยังอาเซี ยนและอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั

