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จากรายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2020 ฉบบัเดือนเมษายนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

ชีใ้ห้เห็นว่า เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตวัอย่างหนกัจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 วิกฤตการแพร่ระบาดท่ี

เกิดขึน้ทกุภูมิภาคของโลกครัง้นี ้สง่ผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างมาก อตัราการเติบโตจะอยูท่ี่ -3% และคาดการณ์

ว่า ปี 2021 จะฟืน้ตวัขึน้ อตัราการเติบโตจะอยู่ท่ี 5% ทัง้นี ้IMF ได้ปรับลดอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศ โดยคาดการณ์อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจของไต้หวนัในปี 2020 ไว้ท่ี -4%  และปี 2021 จะเตบิโตท่ี 3.5%    

สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน (National Development Council / 中华民国国家发展委员会) ซึ่งมีหน้าท่ี

ก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตามแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของรัฐบาล  เห็นว่า 

IMF ประมาณการอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวนัในปี 2020 ต ่าเกินความเป็นจริง การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 จะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไต้หวนัเติบโตลดลง 0.66% ถึง 1.4% จากอตัราการเติบโตฯ ท่ีเดิมคาดการณ์ไว้

ท่ีระดบั 2.72%  นัน่หมายถึง  ปี 2020 เศรษฐกิจไต้หวนัยงัคงเตบิโตในแดนบวก         

ขณะท่ี สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจจงหวั (Chung-Hua Institution for Economic Research / 中华经济研究院) 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวัน (Taiwan Institute of Economic 

Research / 台湾经济研究院) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน คาดการณ์อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันในปี 

2020 ไว้ท่ี 2.44% และ 2.67%  และคาดการณ์ ปี 2021 ไว้ท่ี 2.62% และ 2.75% ตามล าดบั    

สาเหตท่ีุหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนของไต้หวนัตา่งคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไต้หวนัจะหดตวัไมม่ากทา่มกลาง

สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอยอย่างหนกั โดยทางการได้ประกาศอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจไตรมาส  1/2020 อยู่ท่ี 

1.54% ซึง่ไมไ่ด้เตบิโตติดลบเหมือนอีกหลายประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลสามารถควบคมุโรคระบาดได้โดยไมจ่ าเป็นต้อง

ด าเนินมาตรการปิดเมือง ปิดภาคธุรกิจ และสัง่หยุดงาน ขณะเดียวกันมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ แก่ภาคธุรกิจและ

ประชาชน โดยเตรียมพร้อมงบประมาณ 1.05 ล้านล้านTWD ส าหรับพยุงเศรษฐกิจ ในจ านวนนีเ้ป็นงบประมาณ

ประจ าปี(รวมงบเพิ่มเตมิ) 3.5 แสนล้านTWD และเงินกู้  7 แสนล้านTWD  รวมคดิเป็นสดัสว่น 5.4% ของ GDP ปี 2020  

อีกทัง้สนบัสนุนการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานประจ าปี 2020 ด้วยเงินลงทุน 5.36 แสนล้านTWD   นอกจากนี ้ สภา

พัฒนาแห่งชาติไต้หวันยังมีมาตรการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทัง้ธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีจะช่วย

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศจากการด าเนินธุรกิจรูปแบบใหม ่ 

 

เศรษฐกิจไตห้วนัในสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 
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ตามตวัเลขการคาดการณ์ของทางการ  ปี 2020 การบริโภคภายในประเทศจะขยายตวั 2.03% และดชันีราคา

ผู้บริโภค (Consumer Price Index) จะเพิ่มขึน้ 1.10%  เน่ืองจากมีการลงทุนและจ้างงานเพิ่ม ประกอบกับรัฐบาลได้

ปรับขึน้อตัราคา่จ้างขัน้ต ่า ดงันี ้อตัราคา่จ้างรายเดือนขัน้ต ่าจากเดิม  23,100 TWD  เพิ่มเป็น 23,800 TWD หรือปรับ

เพิ่ม 3.03%  อตัราคา่จ้างรายชัว่โมงขัน้ต ่าจากเดมิ 150 TWD/ชม  เพิ่มเป็น 158 TWD/ชม. หรือปรับเพิ่ม 5.33% โดยมี

ผลตัง้แต่ 1 มกราคม ปี 2020 เป็นต้นไป การปรับขึน้อัตราค่าจ้างขัน้ต ่าจะมีแรงงานรายเดือน 1,832,600 กว่าคน 

(แรงงานภายในประเทศ 1,367,100 กว่าคน และแรงงานตา่งชาติ 465,500 กว่าคน) และแรงงานรายชัว่โมง 483,300 

กว่าคน มีรายได้เพิ่มขึน้  นอกจากนี ้รัฐบาลยงัให้กองทนุประกนัภยัแรงงานคืนเงินวยัเกษียณและกองทนุเกษียณอายุ

ด าเนินการปรับเพิ่มเงินทดแทนแก่สมาชิก  ส าหรับอตัราการวา่งงานในปี 2020 สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจไต้หวนัคาดการณ์

ไว้ท่ี 3.85% หรือมีคนว่างงานประมาณ 480,000 คน  เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 0.12%  และปี 2021 อตัราการว่างงาน

จะอยูท่ี่ 3.83%     

ปัจจยัส าคญัท่ีชว่ยกระตุ้นการลงทนุและการจ้างงานเพิ่มขึน้คือ นกัลงทนุไต้หวนัลงทนุภายในประเทศมากขึน้
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการย้ายฐานการผลิตจากจีนกลบัมายงัไต้หวนั เน่ืองจากสงครามการค้าระหว่างจีนกบัสหรัฐอเมริกา 
ท าให้สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนหลายระลอก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตของนกั
ลงทุนไต้หวันในจีนแผ่นดินใหญ่ท่ีผลิตสินค้าป้อนตลาดทัง้ในจีนและต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เหล็กกล้า ปิโตรเคมี เคร่ืองจกัรกล และเซมิคอนดคัเตอร์ ประกอบกับรัฐบาลได้ด าเนินนโยบายสนับสนุนนกัลงทุน
ไต้หวนัย้ายฐานการลงทุนกลับประเทศ  โดยเร่ิมด าเนินนโยบายฯ ดงักล่าว ช่วงระยะแรก 3 ปี (ค.ศ.2019 ถึง ค.ศ.
2021) นกัลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทัง้ด้านภาษี ท่ีดิน พลงังาน แรงงาน และเงินทุน จึง มีนกัลงทุนไต้หวนัในจีน
ทยอยย้ายฐานการผลิตจากจีนกลบัมายงัไต้หวนัมากขึน้ โดยเฉพาะภายหลงัจากท่ีเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกบั
สหรัฐอเมริกา ข้อมลูตวัเลขล่าสดุ (ณ 10 เมษายน ปี 2020) มีวิสาหกิจ 429 แห่งเข้าร่วมนโยบายฯ ดงักล่าว รวมเงิน
ลงทนุ 945,500 ล้านTWD และสร้างต าแหนง่งานกวา่ 78,000 ต าแหนง่        

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจของไต้หวนัพึ่งพิงการส่งออกเป็นส าคญั มลูคา่การส่งออกมีสดัส่วนสงูถึง 60%-70% 
ของ GDP และมลูคา่การส่งออกกว่า 90% เป็นสินค้าภาคอุตสาหกรรม โดยมีจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้า
ส าคญั ทัง้นีมู้ลค่าการส่งออกไปยงัจีนมีสดัส่วนมากถึง 40% ของการส่งออกทัง้หมด ดงันัน้ เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย 
ประกอบกับเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตวัต่อเน่ือง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ปี 2020 เศรษฐกิจจีนจะเติบโตต ่ากว่า 6%  จึงมี
นยัส าคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การสง่ออกของไต้หวนั  ท าให้เศรษฐกิจไต้หวนัในปี 2020 จะเตบิโตเฉล่ียต ่ากวา่ 2%       

ไต้หวนัไมเ่พียงสามารถพยงุเศรษฐกิจให้เติบโตได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย แตย่งัเป็นแหลง่ลงทนุ

เปา้หมายแถวหน้าของโลก  สถาบนัประเมินความเส่ียงด้านธุรกิจ (Business Environment Risk Intelligence : BERI) 

ซึง่ด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพและประเมินความเส่ียงสภาพแวดล้อมการลงทนุใน 50 ประเทศทัว่โลก รายงานผลการ

ประเมินความเส่ียงด้านธุรกิจประจ าเดือนธนัวาคม 2519  จดัอนัดบัให้ไต้หวนัเป็นจดุหมายท่ีนา่ลงทนุ อนัดบั 4 ของ 
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โลก (63 คะแนน เทา่กบัแคนาดา)  โดยท่ีอนัดบั 1 ถึง อนัดบั 3 ได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ (74 คะแนน) นอร์เวย์ (67 คะแนน) 

และสิงคโปร์ (64 คะแนน)   

ส ำหรับภูมิภำคเอเชีย ประเทศที่เป็นจุดหมำยที่น่ำลงทุน ได้แก่ สิงคโปร์ (อันดับ1 มี 64 คะแนน) 
ไต้หวัน (อันดับ2 มี 63 คะแนน) ญ่ีปุ่นและเกำหลีใต้ (อันดับ 3 มี 60 คะแนน)  ตำมมำด้วย มำเลเซีย (55 
คะแนน) อินเดียและอินโดนีเซีย (52 คะแนน) เวียดนำม (51 คะแนน) จีน (50 คะแนน)  ฟิลิปปินส์ (49 คะแนน) 
และไทย (45 คะแนน)  จำกผลกำรประเมินของ BERI ประจ ำเดือนธันวำคม 2019 ไต้หวันยังคงรักษำอันดับ
กำรเป็นจุดหมำยที่น่ำลงทุนในระดับโลกและภูมิภำคเอเชีย โดยอยู่ในอันดับเดียวกับผลกำรประเมินประจ ำ 
เดือนธันวำคม 2018 ซึ่งช่วยเพิ่มควำมเช่ือม่ันแก่นักลงทุนต่ำงชำติที่มีต่อไต้หวัน    

(BERI ก าหนดรายงานผลการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและผลตอบแทนจากการลงทนุใน 50 ประเทศทัว่

โลก ปีละ 3 ครัง้ คือ รายงานงวดเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม โดยใช้ตวัชีว้ัดท่ีสะท้อนความเส่ียงทางการ

ลงทนุ 3 ด้านหลกั ได้แก่ ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operation Risk) ความเส่ียงด้านการเมือง (Political Risk) และ

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)  ตวัชีว้ดัท่ีน ามาพิจารณาประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ ประกอบด้วยสภาพ

คล่องในระบบเศรษฐกิจ  ภาวะเงินเฟ้อ  ต้นทุนแรงงาน  ประสิทธิผลการผลิต  ประสิทธิภาพของภาครัฐ  การส่ือสาร 

การคมนาคมและขนส่ง  การบริการ  อตัราแลกเปล่ียน  ปัจจยัการโอนเงินและส่งเงินกลบั  ดลุการช าระเงินระหว่าง

ประเทศ  ทนุส ารองระหว่างประเทศ  เงินกู้ ระยะยาวและภาระหนี  ้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ  กฎหมายและการปฏิบตัิ

ตอ่ทนุตา่งชาตติามหลกัการสากล เป็นต้น)  

แหล่งอ้ำงอิง :   
www.ndc.gov.tw 
www.ey.gov.tw 
www.bbc.com 
www.globthailand.com  
www.beri.com/Publications/BRS.aspx 
https://focustaiwan.tw/business/201912270018 
Thai Business Information Center (THAIBIZ) In Taiwan  
National Development Council (中华民国国家发展委员会) 
Chung-Hua Institution for Economic Research (中华经济研究院)  
Taiwan Institute of Economic Research (台湾经济研究院) 
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