ไต้หวัน (Taiwan)

พื้นที่
ประชากร
ภาษาราชการ
ศาสนา
GDP

36,000 ตร.กม. (เล็กกว่าไทย 14 เท่า)
23..3 ล้านคน (2554) (ไทย 64 ล้านคน)
จีนกลาง (ตัวเขียนแบบโบราณ)
พุทธมหายาน เต๋า คริสต์

 ภายใต้หลักการ “จีนเดียว” ไทยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตและ
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงกับไต้หวัน
 เชี่ยวชาญด้าน SMEs เกษตร คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม พลังงาน
แสงอาทิตย์ และประสบความสาเร็จในการพัฒนาประชาธิปไตย
 ผลประโยชน์สาคัญที่ไทยต้องการ ได้แก่ (1) เศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน ตลาดแรงงาน การท่องเที่ยว และการบริการ (2) R&D
โดยเฉพาะด้านการเกษตร อุตสาหกรรม SMEs คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวภาพ
 รัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งในปัจจุบันมี คสพ. กับจีนดีขึ้นต่อเนื่อง ไต้หวันและ
จีนได้ลงนาม Economic Framework Cooperation Agreement
(ECFA) เมื่อ มิ.ย. 2553 ซึ่งไต้หวันมีแผนจะใช้เป็นพื้นฐานสาหรับทา FTA
กับต่างประเทศ รวมทั้งไทยต่อไป
ข้อมูลทั่วไป
ประธานาธิบดี
นายหม่า อิงจิ่ว (Ma Ying-jeou)
รองประธานาธิบดี
นายอู๋ ตุนอี้ (Mr. Wu, Den-yih) (เข้ารับตาแหน่ง 20 พ.ค. 55)
นายกรัฐมนตรี
นายเหมา จื้อกั๋ว (Mr. Mao Chi-Kuo)
รมว. กต.
นายหลิน หย่งเล่อ (Mr. Lin, Yung-le)
ข้อมูลเศรษฐกิจ (2556)
สกุลเงิน
ดอลลาร์ไต้หวัน (NT$) โดย US$ 1 ประมาณ NT$ 29.77
(2556)
เงินทุนสารอง
US$ 414.5 พันล้าน (อันดับที่ ๗ ของโลก)
(ไทย : US$ 167.2 พันล้าน อันดับที่ ๑๗ ของโลก)
อัตราเงินเฟ้อ
ร้อยละ 0.79 (ไทย : ร้อยละ 2.1/8) (2556)

ปี 2556 US$ 489 พันล้าน (ไทย
:US$ 387.3 พันล้าน ประมาณการ)
GDP per Capita
US$ 20,952 (ไทย : US$ 5,370
ประมาณการ)
GDP Growth
ร้อยละ 2.09 (ไทย:ร้อยละ 2.9
ประมาณการ)
ทรัพยากรสาคัญ
ถ่านหิน แร่เหล็ก หินภูเขาไฟ ทรัพยากรทางทะเล (สัตว์น้า)
อุตสาหกรรมหลัก
เครื่องจักร สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า
สินค้าส่งออกที่สาคัญ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ โพลีเมอร์ ยางพารา เหล็ก โลหะ และอุปกรณ์ที่ทาจากเหล็กและโลหะ
ตลาดส่งออกที่สาคัญ จีน ฮ่องกง สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย
สินค้านาเข้าที่สาคัญ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน แร่เหล็กและเหล็กเส้น เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน
ตลาดนาเข้าที่สาคัญ
ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ซาอุดิอาระเบีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย
สถิติที่สาคัญไทย-ไต้หวัน (2556)
มูลค่าการค้า
ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2557 มีมูลค่าการค้ารวม US$ 9.6 พันล้าน (ไทยส่งออก US$ 3.28 พันล้าน และนาเข้า
US$ 6.324 พันล้าน) ในปี 2556 มีมูลค่าการค้ารวม US$ 10.97 พันล้าน ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 5.7 ไทยส่งออก US$ 3.37
พันล้าน (ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 1.4) และนาเข้า US$ 7.599 พันล้าน (ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 7.5) ทาให้ในปี 2556
ไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับที่ 12 ของไทย และไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 ของไต้หวัน โดยไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าโดยตลอด
สินค้าส่งออกของไทย แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น้าตาลทราย เครื่องยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านาเข้าจากไต้หวัน แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุนของไต้หวัน ไต้หวันมีการลงทุนสะสมคงค้างในไทยจานวน US$ 2.119 พันล้าน ทั้งนี้ ในปี 2556 มีโครงการการลงทุนที่ได้รับ
ในไทย
อนุมัติโดย สนง. BOI จานวน 53 โครงการ
การท่องเที่ยว
ในปี 2556 ชาวไต้หวันมาไทย 502,176 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.38 จากปี 2555 ซึ่งมีจานวน 394,225 คน)
คนไทยในไต้หวัน
มีคนไทยในไต้หวันประมาณ 72,084 คน เป็นแรงงาน 58,824 คน โดยเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง บริการ
เกษตรและประมง
คนไต้หวันในไทย
150,000 คน ส่วนมากเป็นนักธุรกิจ
สนง.ของไทยในไต้หวัน สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจาไทเป (ผู้อานวยการใหญ่ คือ นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี)
สนง.ของไต้หวันในไทย สานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจาประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office)
(ผู้แทนไต้หวันประจาประเทศไทยคือ นายเฉิน หมิงเจิ้ง (Mr. Henry Chen)
สถานะวันที่ 15 ธันวาคม 2557

