เศรษฐกิจยูเครนขยายตัวสู งสุ ดในรอบ 8 ปี
เศรษฐกิจของประเทศยูเครนในปี 2562 ที่ผา่ นมามีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดีข้ ึน หลังประเทศยูเครน
ต้องประสบปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง ตั้งแต่ปี 2558-2559 โดย State Statistics Service ได้เปิ ดเผยว่า
อัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2562 อยูท่ ี่ร้อยละ 4 ซึ่ งถือว่ามีอตั ราการขยายตัวสู งที่สุดในรอบ 8 ปี ประกอบ
กับค่าเงิน Hryvnia ได้ปรับตัวสู งขึ้น 16% อยูท่ ี่ 23 UAH ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ ส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อลดลงมาอยู่
ที่ 5% ซึ่ งถื อได้ว่าลดลงต่ าที่สุดในรอบ 6 ปี นอกจากนี้ รายได้เฉลี่ ยของพนักงานและลูกจ้างในเดือนตุลาคม
2562 ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 อยูท่ ี่ประมาณ 16,000 UAH ต่อเดือน (ประมาณ 21,000 บาท) อย่างไรก็ตาม การค้า
ระหว่างประเทศของยูเครนยังคงอยูใ่ นภาวะขาดดุลเนื่ องจากผูค้ า้ ยังคงไม่มนั่ ใจในเสถียรภาพทางการเมืองและ
ค่าเงิ นยูเครนที่ยงั คงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2562 ยูเครนขาดดุ ลการค้าอยูท่ ี่ 8.5 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ โดยประเทศที่ไ ด้เปรี ยบดุ ลการค้า ต่ อยูเครนมากที่ สุ ดได้แก่ จีน รัสเซี ย และเยอรมนี (ได้ดุล การค้า
4.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ 3.1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ และ 2.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ตามลาดับ)

Source: The World Bank, www.unian.info

ทั้งนี้ สถาบันการเงินและนักวิเคราะห์เศรษฐกิจยูเครนหลายแห่ง มีความเห็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศยูเครนไปในทิศทางเดียวกัน โดย National Bank of Ukraine คาดว่า GDP ในปี 2563 จะอยูท่ ี่ร้อยละ
3.7 อัตราเงิ นเฟ้ อจะปรั บเพิ่มขึ้ นอยู่ที่ร้อยละ 5.5 และค่าเงิ น Hryvnia จะปรั บตัวสู งขึ้ นมาอยู่ที่ 27 UAH ต่อ 1
เหรี ยญสหรัฐฯ
ข้ อมูลเพิม่ เติม/ข้ อคิดเห็นของสคต.
1. ปั จจัยที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของยูเครนขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2562 ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม การบริ โภค
ในภาคครัวเรื อน และธุ รกิจบริ การ โดยภาคเกษตรกรรมของยูเครนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกมีการขยายตัวในปี 2562 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 คิดเป็ นมูลค่าตลาดประมาณ
980,000 ล้าน Hryvnia (ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท)
2. การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ถือเป็ นอีกปั จจัยที่ส่งผลภาวะการเงินในประเทศยูเครนฟื้ นตัว โดยใน
ปี 2562 มีนกั ลงทุนต่างชาติซ้ื อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่ากว่า 4.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ คิดเป็ นสองเท่าของมูลค่า
FDI ในปี เดี ย วกัน นอกจากนี้ ชาวยูเครนที่ เดิ นทางไปท างานในต่ า งประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโ รป เช่ น
โปแลนด์ และเยอรมนี มีการส่ งเงินกลับเข้าสู่ ประเทศกว่า 10 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
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-23. การค้าระหว่างไทยและยูเครนในปี 2562 มีมูลค่ารวมประมาณ 555.19 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้ อยละ 56.08 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ ไทยเป็ นฝ่ ายเสี ยดุ ลการค้าประมาณ 348 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ สิ นค้าไทยที่ส่งออกไปยูเครนที่สาคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ ผลไม้กระป๋ อง
และแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ย าง อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป เม็ด พลาสติ ก ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ภสั ช ภัณ ฑ์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่แข็งและส่ วนประกอบ เครื่ องปรับอากาศและส่ วนประกอบ
อุ ป กรณ์ ก่ ึ ง ตัวนา ทรานซิ ส เตอร์ และไดโอด เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่ มี แนวโน้ม ขยายตัว เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะ
เครื่ องปรับอากาศและส่ วนประกอบมีการส่ งออกไปยังยูเครน 2.6 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่
มูลค่า 0.1 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ อย่างไรก็ดีสินค้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่ วนประกอบ มีการส่ งออก
ลดลงประมาณร้อยละ 33 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561
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