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Migrant men and European women 
 (The Economist , January  16th  2016, Page 32) 

600 women were robbed and raped around Cologne station  
Germans  61% less happy 
        63% too many asylum-seekers in Germany (1.1 M)  
        29% still agree with Angela Merkel    
 Social and culture problem in EU 
   Sexism         sexual equality 

   Work and Family 

  



The yuan and the markets 
 (The Economist , January  16th  2016, Page 31) 

Communist Party does not wisdom to manage the move from Mao 
to market  

Debts and growing labor unrest inside China  

Xi  Jinping needs/wants : 
 the middle-class support, but feel threatened by middle-
class capacity to make trouble.  
 state –owned enterprises to become more efficient, but also 
give for them to give jobs to the soldiers 
 People’s Liberation “rmy is still the Communist party’s 
army  
 yuan in the basket of currencies that make up its SDRs  



A crisis of faith 
 (The Economist , January  16th  2016, Page 21-24) 

26-29 October 2012  
China's Fifth Plenum and Xi Jinping’s announce :  
    The Chinese Dream  
  building a moderately prosperous society   
                     (prosperous, strong, democratic, culturally advanced, and harmonious) 

    If China achieves this target its economy would still enjoy robust 
growth and double in size by 2020 when compared with 2010.     
 

Xi Jinping’s announce :  
 No organization or individual has privilege to 
overstep the constitution and the law.   
 

Xi Jinping and his colleague policy :  
      reform financial system,  currency policy 
                      and state-owned enterprises  
      support supply-side, nationalism and anti-corruption 
  
 



A crisis of faith 
 (The Economist , January  16th  2016, Page 21-24) 

Financial crisis   CSI 300 down 
  Shanghai composite index down 
  6092.05 oct2007                 2763.49 5 feb2015 
 RMB/USD down 
  7.4692  oct2007                   6.4100  14 aug2015           6.5743  5 feb2016  
 government and private debt up 
  160% GDP2008                     more than 240% GDP2015 

 GDP growth is slowest pace in 13 years 



A crisis of faith 
 (The Economist , January  16th  2016, Page 21-24) 

Social and Culture crisis  
       middle-class problem 
  -They need freedom ,equality, information, 

                   basic service 
  - patron-client system in communist party 

  - Tiananmen  copycat unrest 
       race and religion discriminant 
   -Tibetan plateau 

  - Xinjing 

              
 Environment crisis 
 -Smog is in big cities. 
 -1/5 of rivers were too toxic. 
 

Demographic crisis 

-Old people 
-Rising  
 unemployment 



A crisis of faith 
 (The Economist , January  16th  2016, Page 21-24) 

Francis Fukuyama 
 

Xi is a dictator leadership  
 

Even absence of democracy, a state’s ability to enforce laws 
and provide basic services (education, health, infrastructure can matter a lot) 

 

David Shambaugh suggest Xi 
   - learn useful lessons from the collapse of Soviet Union 
   -  
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USA 

Francis Fukuyama 
Even absence of democracy, a state’s ability to enforce laws 
and provide basic services( education, health, infrastructure can matter a lot) 

David Shambaugh suggest Xi 
   - learn useful lessons from the collapes of Soviet Union 
   -  
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The future of China vs US Economy 

Dalian Wanda         Legendary Entertainment (USA) 
Beijing Kunlum Tech                              Grindr (USA) 
Qingdao Haier  Co.    GE (USA) electric appliances 

Qingdao Haier  Co.    SANYO (Japan) washing-machine  
     PANASONIC (Japan) refrigeratior  

purchase  
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การเปรียบเทียบ PRC USA Thailand 

1.การสร้างบทบาท 

สกลุเงินในเวทีโลก 

ค้าขายทัว่โลกโดยไม่ต้องใช้ USD 

ผลกัดนั RMB เข้า SDR  

จีนเจ้าหน้ีรายใหญ่ของสหรฐัฯ 
Petro yuan 
E-money 

พิมพธ์นบตัรของตนเองไม่ต้องใช้
เงินทุนส ารองหนุน  
QE 1,2,3,4 5? 
Petro dollar 

E-money 

ท าการค้าการลงทุนทัง้สองสกลุ และ
เพ่ิมน ้าหนักปริมาณเยน และยโูรดอล
ล่าร ์ให้สมดลุ 
 

ระมดัระวงั  E-money 

2. การสร้างอิทธิพล
ในสถาบนัการเงิน
ระหว่างประเทศ 

AIIB 
NDB (BRICS Bank) 

 
เพ่ิมบทบาท ใน WB และ IMF 

World Bank 
IMF 

มีทางเลือกแหล่งเงินเพ่ิมขึ้น  มีสิทธิ
ในแต่ละองคก์รทางการเงินมากขึ้น  
ต้องลงทุนเพ่ิม ใน infrastructure 

3. การขบัเคล่ือน
ด้วยกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ 

BRICS   
APEC  ASEAN+3+6 

CIS-URASIA  alliance 

นักธรุกิจชาวจีนโพ้นทะเลทัว่โลก 

แกนน าสหภาพตะวนัออก 

G7  OECD  NAFTA    
APEC  TPP    
การมีอิทธิพลต่อกลุ่มลาตินอเมริกา
และแคริเบียน    JAPAN??  
แกนน าสหภาพตะวนัตก 

ASEAN +3 +6  IMT-GT 
APEC BRIMSTEC 
 
FTA กบั ประเทศท่ีอยู่นอกกลุ่ม 

4. กลุ่มอิทธิพลและ
กิจการชัน้น าของ
ประเทศเพ่ือช่วงชิง
ทรพัยากรของโลก  

Communist  Party 
CSI 300  
SOEs 

-energy 

-rare earth 
-Crops food 

Yew businessmen 
Wall street 
-Down Jones   
-Nasdaq 

Hedge fund 
 

Chinese businessmen 
SET50 
SOEs 
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การเปรียบเทียบ PRC USA Thailand 

5.เศรษฐกิจบน
ฐานความรู้   

-ยงัไม่ถึงเทคโนโลยีขัน้สงู 

พ่ึงพาเทคโนโลยีทหารจากรสัเซีย 

 

-Digital Economy  
Cyber war 

-ไม่ให้ชาติใดเข้าถึงเทคโนโลยีขัน้สงู 
เช่น อวกาศ การทหาร ไบโอเทค พิโค
เทคโนโลยี  
-Digital  Economy 
Cyber war 

-เป็นผูใ้ช้ ไล่ไม่ทนั ต้องซ้ือเทคโนโลยี
ขัน้สงู  ควรเน้น อตุสาหกรรมอาหาร 

 

-Thailand Digital เพ่ิงตัง้ ไล่ไม่
ทนั  ถกูทะลวง 

 

6. การแข่งขนั  
การค้าการลงทุน 

-M&A  (Buyout  in Real sector)  

 

-Low labor cost 
 
-Counter attack 
 
-One Belt One Road 
 

-M&A ,Port folio Investment 

 
-High labor cost 

 

-Non tariff barriers 
(GSP  ISO   Human Rights  Intellectual 
property Rights) 

-M&A 
 

-Skill labor or ???? 
 
- ?????, Standard Adaption 
 
-Thailand Future Fund 
 

7. การเมือง
การทหาร 

-ผกูมิตรทางการค้าทัว่โลก  
 
-ส่ือมวลชน  ซินหวั CCTV  

-ไม่ท าสงครามในแดนไกล ยกเว้น
ท าสงครามใกล้บ้าน 

-???? 

-ผกูมิตรกบัเพ่ือนบ้านของฝ่ายตรง
ข้ามท่ีเป็นมหาอ านาจ 

-ส านักข่าวต่างๆ CNN  
-สร้างดลุยภาพความหวาดกลวั  
 
-Proxy war 

-ค้าขายทัง้สองฝ่ายและค้นหาตลาด
ใหม่ 
-รบัข่าวสารทุกด้าน 
-Major non-NATO ally 

 
-ระมดัระวงัสงครามตวัแทน 
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ผลกระทบ รายละเอียด 

1. ความสามารถในการแข่งขนั 
และการก าหนดต าแหน่งการ
แข่งขนั 

Knowledge  based  Economy           Innovation   ???? 
 

Digital Economy            Economies of scale, speed, scope  
  - MOOCs   Online Course 
  - Virtual Classroom , Virtual Organization 

  -  E-payment 
 

Vertical Integration and Horizontal Integration 

2. ความสามารถในการจดัหา
รายได้และการบริหารต้นทุน 

งบประมาณแผน่ดิน  แนวโน้มจะถกูลดงบประมาณ เพราะรฐัต้องจดัสรรงบประมาณ
ในการพฒันาด้านอ่ืนๆเพ่ิมขึน้ นอกจากน้ีเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัจะต้องเลีย้ง
ตวัเองมากย่ิงขึน้ 
 

งบรายได้  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต า่  การส่งออกลดลง ผลผลิตถกูทดแทน   
การแข่งขนัท่ีรนุแรงในธรุกิจการศึกษา 
 

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัยใ์นการแสวงหารายได้  ???? 
 

ต้นทนุด าเนินงานต่อหน่วย ต้นทนุในการลงทนุ???? 
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ผลกระทบ รายละเอียด 

3. การสร้างพนัธมิตรเครือข่าย           

-Organizational Resources 

Capability 
-Negotiation Ability 

Collaboration ? 
M&A? 
Join Venture? Etc. 

Government Policy 


