ส่ งออกไต้ หวันขยายตัว 22 เดือนรวด
เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผา่ นมา กระทรวงการคลังไต้หวันได้ประกาศตัวเลขสถิติการนาเข้าส่ งออกของ
ประเทศประจาเดื อนสิ งหาคม 2018 โดยมีมูลค่าส่ งออก 28,300 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 โดย
หากตัดเดือนกุมภาพันธ์ที่มีปัจจัยลบด้านจานวนวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุ ษจีนแล้ว ถือเป็ นการขยายตัว
22 เดื อนรวด สาหรับมูลค่าส่ งออกของไต้หวันในช่วง 8 เดื อนแรกของปี นี้ คิดเป็ นมูลค่ารวม 220,480 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ 8.9
สาหรับตัวเลขนาเข้านั้น ในเดื อนสิ งหาคม 2018 มู ลค่านาเข้าของไต้หวันเท่ากับประมาณ 23,770
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 7.9 โดยมู ลค่านาเข้ารวมในช่ วง 8 เดื อนแรกของปี นี้ คิดเป็ นมู ลค่ารวม
ประมาณ 188,170 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 11.7 ท าให้ ใ นช่ วง 8 เดื อ นแรกของปี นี้ ไต้ห วัน
ได้เปรี ยบดุลการค้าต่างประเทศคิดเป็ นมูลค่า 4,530 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ทั้งนี้ การส่ งออกของไต้หวันได้รับอานิ สงส์ จากการที่เศรษฐกิจโลกเริ่ มกลับมาฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ อง
ส่ งผลให้เดื อนสิ งหาคมที่ ผ่านมา มู ล ค่าส่ งออกของไต้หวันขยับ ขึ้ นไปอยู่ที่ ประมาณ 28,300 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ ซึ่ งถือเป็ นตัวเลขที่ สูงที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของช่วงเวลาเดียวกัน หากแต่จากการที่ฐานในการคานวณก็
อยูใ่ นระดับสู งเช่นกัน ทาให้มีอตั ราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 โดยตัวเลขมูลค่าส่ งออกสะสมตั้งแต่เดื อน
มกราคม – สิ งหาคม 2018 มีมูลค่ารวมประมาณ 220,480 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ถือเป็ นตัวเลขที่สูงที่สุดในช่วง
8 เดือนแรกของปี ตั้งแต่เคยเก็บสถิติเป็ นต้นมา และมีการขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกันของปี 2017
ในส่ วนของการนาเข้านั้น เนื่ องจากไต้หวันสามารถส่ งออกได้ม ากขึ้ น จึ งท าให้ค วามต้องการนาเข้าเพิ่ ม
สู งขึ้ นตามไปด้วย รวมไปจนถึ งความต้องการสั่งซื้ อเครื่ องจัก รกลส าหรับนามาใช้ในการผลิ ตสิ นค้าเซมิ
คอนดัคเตอร์ ของไต้หวันเพิ่ม ขึ้ น ส่ งผลให้มูลค่านาเข้าในเดื อนสิ งหาคมที่ ผ่านมาเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 7.9 ด้วย
มู ล ค่ า 23,770 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐฯ ส่ วนมู ล ค่ าน าเข้า รวมในช่ ว ง 8 เดื อนแรกของปี 2018 คิ ด เป็ นมู ล ค่ า
188,170 ล้านเรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7
สาหรับประเภทสิ นค้านั้น การส่ งออกสิ นค้าเครื่ องจักรกลและชิ้ นส่ วนอี เล็กทรอนิ กส์ เริ่ ม คึกคัก
เพราะถือเป็ นการเข้าสู่ ฤดู การจัดซื้ อของตลาดโลก แต่จากการที่ฐานการคานวณของปี ที่แล้วอยูใ่ นระดับสู ง
ท าให้ ก ารส่ งออกการขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ นเพี ย งร้ อ ยละ 1.8 และ 1.3 ส่ วนสิ นค้ า Optical, Photographic,
Cinematographic Apparatus ได้รั บ ผลกระทบจากการที่ ย อดขายจอโทรทัศ น์ /มอนิ เตอร์ ข นาดใหญ่ ใ น
ตลาดโลกไม่ดีอย่างที่คาดไว้ ทาให้มูลค่าส่ งออกลดลงร้อยละ 14.3
แหล่งข่าว: Economic Daily News. (September 7, 2018)
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ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
จากการที่ภาคการส่ งออกของไต้หวันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เห็นได้ชดั ว่าเศรษฐกิจโลก
โดยรวมยัง อยู่ใ นภาวะที่ ส ดใสอยู่ เพราะไต้ห วัน เป็ นผู ผ้ ลิ ต รายส าคัญ ของโลกในสิ น ค้า 3C (Computer
Communication and Consumer Electronics) ซึ่ งถือเป็ นดัชนี บ่งชี้ ความต้องการบริ โภคในตลาดโลกที่สาคัญ
และเมื่อใดก็ตามที่ภาคการส่ งออกของไต้หวันเกิดการหดตัวอย่างต่อเนื่ อง ก็จะทาให้เรารู ้ได้ทนั ทีวา่ มีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก ดังเช่นที่เคยเกิดมาแล้ว ทั้งในช่วงวิกฤตการณ์ตม้ ยากุง้ ในปี 1997 และวิกฤต
การเงินโลกในปี 2009 ซึ่ งก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์เหล่านี้ข้ ึน ได้เกิดการหดตัวอย่างรุ นแรงในภาคการส่ งออก
ของไต้หวันก่อนล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน

