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รายงานเศรษฐกิจอียิปต์ ประจ าเดือนตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
จัดตั้งธุรกิจ และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อ านวยความสะดวกในระบบภาษีให้กับนักลงทุน 
 
ในด้านตลาดเงิน ในเดือนตุลาคม 2562 ค่าเงินปอนด์อียิปต์ ได้แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา อยู่ที่
ระดับ 16.10 ปอนด์อียิปต์ /เหรียญสหรัฐฯ  หรือแข็งค่าขึ้นราวร้อยละ 9.85 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซ่ึง
นักวิเคราะห์เชื่อว่าปัจจัยหนึ่งเป็นผลจากการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ โดย เฉพาะการลงทุนในตราสาร
ของอียิปต์ สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น และการส่งเงินกลับของแรงงานที่อยู่ต่างประเทศ โดย
นักวิเคราะห์คาดว่า เงินปอนด์จะยังคงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี 
2563 ซึ่งผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศจ าเป็นจะต้องวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ 
 

 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ภายหลังจากท่ีอียิปต์ได้ลดค่าเงินปอนด์ไปเม่ือปลายปี 2559 ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการปฏิรูปเศรษฐกิจ
และรับเงินกู้จ านวน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก IMF ท าให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์อียิปต์จากเดิมที่ 
8.88 ปอนด์อียิปต์/เหรียญสหรัฐฯ อ่อนค่าลงไปต่ าสุดที่ 19.62 ปอนด์อียิปต์/เหรียญสหรัฐฯ  เมื่อเดือนธันวาคม 
2559 
 
แหล่งข่าวภายในยังคาดว่ากระทรวงการคลังอียิปต์มีแนวโน้มที่จะขอ รับเงินกู้ก้อนใหม่จาก IMF ภายในเดือน
มีนาคม 2563 อย่างไรก็ดี ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ยืนยันในเรื่องดังกล่าว ส าหรับความร่วมมือในภาพรวมของ อียิปต์ 
และ IMF ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการให้การสนับสนุนในด้านเทคนิคและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  โดย 
IMF มีบทบาทส าคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจของอียิปต์  ทั้งนี้ หากอียิปต์กู้เงินจาก IMF เพ่ิมข้ึน ก็จ าเป็นจะต้อง
ด าเนินมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ตามเงื่อนไขที่   IMF ก าหนดไว้ รวมไปถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
พร้อมการปฏิรูปโครงสร้างในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กลับ
เข้าสู่ประเทศ 
 
 

อียิปต์ได้ปรับอันดับขึ้น 6 ล าดับ ภายใต้รายงาน World Bank's 
Doing Business Report 2020 จากปีก่อนหน้า โดยการด าเนิน
มาตรการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ได้ช่วยส่งเสริมบรรยากาศด้าน
การลงทุนและอ านวยความสะดวกในด้านขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะการ       
. 
 

 

การแข็งค่าขึ้นของเงินปอนด์อียิปต์จ ะช่วยควบคุมระดับอัตราเงินเฟ้อ
ภายในประเทศ ให้อยู่ในระดับต่ า และ ช่วยกระตุ้นการบริโภค ให้มากขึ้น 
แต่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของประเทศ อย่างไรก็ดี ภาค
การส่งออกยังคิดเป็นสัดส่วนต่ าของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
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ในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเงินส ารองระหว่างประเทศของอียิปต์เพิ่มข้ึน 149 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 45,118 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  เมื่อเปรียบเทียบกับเงินส ารองร ะหว่างประเทศเมื่อสิ้นเดือน สิงหาคม ที่มีมูลค่า 44,969 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ แหล่งที่มาของเงินทุนส ารองที่ส าคัญ ของอียิปต์มาจากภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออก รวมทั้งรายได้
จากคลองสุ เอซ อย่างไรก็ดี ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยท าให้แหล่งที่มาของเงินส ารองดังกล่าวได้รับผลกระทบ 
กอปรกับสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนท าให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของหลายประเทศรวมทั้งอียิปต์ด้วย 
 

 
 

 
 
ที่ผ่านมากระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้ด าเ นินมาตรการหลายด้านเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้า
ดังกล่าว เช่น การส่งเสริมการผลิตและการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทดแทนการน าเข้า การออกมาตรการจด
ทะเบียนโรงงานของผู้ส่งออกจากต่างประเทศส าหรับ สินค้าบางรายการที่จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงสามารถ
น าเข้าได้ เป็นต้น 
 

สินค้าท่ีการส่งออกเพ่ิมข้ึนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ได้แก่ สิ่งทอ มีมูลค่าการส่งออก 2,571 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10) สินค้าวิศวอุตสาหกรรม มีมูลค่าการส่งออก  1,873 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9) เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ส่งออก 1,268 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7) และผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ ส่งออก 392 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3)  
 

ส าหรับสินค้าน าเข้าท่ีมีมูลค่าการน าเข้าในช่วงที่ผ่านมาลดลง ได้แก่ เครื่องหนัง (ลดลงร้อยละ 28) วัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง (ลดลงร้อยละ 14) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 7) และเฟอร์นิเจอร์ (ลดลงร้อยละ 7)  
 

ทั้งนี้ ประเทศท่ีเป็ นตลาดส่งออกส าคัญของ อียิปต์ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (มูลค่า 1,636 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (มูลค่า 1,414 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) ซาอุดีอาระเบีย (มูลค่า 1,295 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) 
ตุรกี (มูลค่า 1,232 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) อิตาลี (มูลค่า 944 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ) และสหราชอาณาจักร (มูลค่า 
729 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของการส่งออกโดยรวมของอียิปต์ ส่วนประเทศที่เป็นแหล่ง
น าเข้าส าคัญของอียิปต์ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย และตุรกี ตามล าดับ 
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ด้านนโยบายการเงิน IMF ยังมีความเชื่อม่ันต่อนโยบายการเงินของ
อียิปต์ที่จะช่วยควบคุมภาวะเงินเฟ้อ และป้องกันความผันผวนของ
ราคาอาหารที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ โดยรัฐบาลตั้งเป้า
ปรับลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือเพียงตัวเลขหลักเดียวภายในปี 2563 

ภาพรวมการค้าระหว่างประ เทศของอียิปต์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2562 มูลค่าการน าเข้าลดลงจากเดิมเล็กน้อยจาก 52,575 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2561 เหลือ 51,399 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่การ
ส่งออกปรับตัวเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การขาดดุลการค้าลดลง  ซึ่งในช่วง                      
. 
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ท่องเที่ยวของอียิปต์เติบโตร้อยละ 16.5 ซ่ึงเติบโตมา กกว่า 4 เท่าของอัตราเฉลี่ยของการเติบโตในด้านการ
ท่องเที่ยวของโลกท่ีร้อยละ 3.9 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว ที่ช่วยน าเงิ นตราต่างประเทศ
ไหลกลับเข้าสู่ประเทศ โดยรายได้ด้านการท่องเที่ยว มีมูลค่า 12,600 ล้านเหรียญฯ หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 ใน
ปีงบประมาณ 2561/2562 ทั้งนี้ อียิปต์ตั้งเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ 12 ล้านคน ในปีงบประมาณ 
2562/2563 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 จากปีงบประมาณท่ีแล้ว 
 
โดยสรุปใ นภาพรวมเศรษฐกิจของอียิปต์ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น  ยอดการขาดดุล
งบประมาณของภาครัฐเร่ิมลดลง  นอกจากนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลสามารถควบคุม สถานการณ์ การประท้วงขับไล่
ประธานาธิบดี อับดุลฟัตตาห์ อัลซีซี  เมื่อเดือนกันยายน 2562 ได้ด้วยความสงบ ส่งผลให้ภาวะการค้าการลงทุนของ
ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกคร้ัง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติมากข้ึน   
 

-------------------------------- 
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ในด้านการท่องเที่ยวเป็นที่น่าสังเกตว่าจ านวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 38 .2 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเมืองที่มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาอียิปต์มาก เป็นล าดับต้น ได้แก่ โตเกียว 
โอซากา และฮอกไกโด โดยในปี 2561 อุตสาหกรรมการ                     
. 


