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 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 สถาบัน IMD (International Institute for Management Development) แห่ง
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกประจำปี 2021 (IMD World 
Competitiveness Yearbook) พบว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ติดอันดับ 9 จากทั้งหมด 64 ประเทศ  

 ยูเออียังสามารถรักษาอันดับเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลกได้สองปีซ้อน โดยยังคงรักษา
ตําแหน่งเป็นประเทศอาหรับเพียงประเทศเดียวที่อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก แม้จะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

ไว รั ส โค วิ ด -19 ที่ ก ระท บ ทุ กภ าค
เศรษฐกิจทั้งการบริโภค การลงทุนใน
ประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และ
การท่องเที่ยว 

 ประเด็นสำคัญจากผลการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขัน ปี 
2564 พบว่า 4 ปัจจัยสำคัญ ในการ
พิจารณา คือ การลงทุนในนวัตกรรม 
(Innovation) การนำเทคโนโลยีมาใช้ 

(Digitalization) การดูแลทรัพยากรมนุษย์โดยมีระบบสวัสดิการที่ดี (Welfare benefits) และความร่วมมือสมานฉันท์ใน
สังคม (Social cohesion) ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยให้ประเทศและเขตเศรษฐกิจต่างๆ มีสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic 
performance) ที่เข้มแข็งในช่วงเวลาที่ท่ัวโลกต้องเผชิญกับความท้าทายจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
 ประเทศในยุโรปครอง 4 อันดับแรกของโลก นำโดยสวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์
ตามลำดับ ขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเคยครองแชมป์อันดับที่ 1 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน เลื่อนลงมาอยู่อันดับที่ 5 เนื่องจากการชะลอตัว
ทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการขาดดุลของงบประมาณและหนี้สาธารณะที่เพ่ิมข้ึน โดยในปี
นี้ไต้หวันติดท็อป 10 เป็นครั้งแรกขึ้นมาอยู่อันดับที่ 8 ในขณะที่ฮ่องกงอยู่อันดับที่ 7 และสหรัฐอเมริกายังคงอันดับ 10 
เท่าเดิม 
 IMD ระบุว่าอันดับคงที่ในกลุ่ม 10 ประเทศแรกของยูเออีเป็นผลมาจากการปรับปรุงในหลายด้านโดยประเมิน
จาก อาทิ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ทักษะทางภาษา โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสุขภาพ การเป็นผู้ประกอบการ ทัศนคติ
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ต่อโลกาภิวัตน์ การแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ที่เพ่ิมข้ึน การปรับตัวของนโยบายรัฐบาล ผู้บริหารที่ดําเนินงานในระบบเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีข้อสังเกตเชิงบวก
อ่ืนๆ ในด้านการเงินสาธารณะ  
 

  
 Source : IMD 
 
 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดีและเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ กล่าวว่าการที่
ประชาคมโลกจะสามารถสร้างความโดดเด่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ จำเป็นต้องคำนึงถึง
ปัจจัยทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความคล่องตัวในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของภาครัฐบาลและภาคธุรกิจ การ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและศักยภาพด้านนวัตกรรม ระบบสวัสดิการสังคมและมาตการฟ้ืนฟู  และความสามัคคีในสังคม 
การที่ยูเออีสามารถครองอันดับ 9 ได้ 2 ปีซ้อนเช่นนี้ ถือว่าเป็นไปตามปัจจัยข้างต้นที่ได้ระบุมานี้ รัฐบาลยูเออีสามารถฉีด
วัคซีนได้รวดเร็ว ขณะนี้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 80 ศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พลังแห่งนวัตกรรมขององค์กร
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ธุรกิจ และการผนึกกำลังในการสกัดกั้นโรคระบาดระหว่างภาครัฐและประชาชน  ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผลอันดับใน
ปีนีส้ามารถครองอันดับใน 10 ประเทศแรก และมีการพัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดมากกว่าที่ผ่านมา 

ความเห็นของ สคต. ณ เมืองดูไบ 
 เศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ในระหว่างการฟ้ืนตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐบาลในการสนับสนุนทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 106 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมทั้ง
โครงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้อาศัยอยู่ในประเทศมากขึ้น  เช่น วีซ่าสําหรับผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ การขยาย
โครงการวีซ่าทองคํา 10 ปีเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติตั้งถิ่นฐานในประเทศ ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นในการ
ลงทุน 
 ขณะนี้สายการบิน Emirates ตั้งเป้าจะกลับมาบิน 90% ของเส้นทางที่เคยบินทั้งหมด 170 เส้นทางภายในเดือน
กรกฎาคม 2564  สนามบิน Terminal 1 ที่ใช้สำหรับสายการบินต่างชาติจะกลับมาเปิดให้บริการสัปดาห์นี้โดยมีสายการ
บินต่างชาติบินมา 66 สายการบิน ยูเออีมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่ฟ้ืนตัวจากผลกระทบโควิด -19 ประเทศแรกของ
โลกและเร่งเปิดประเทศเร็วที่สุดโดยมีเครื่องมือหลักสองประการคือการฉีดวัคซีนให้เร็วที่ สุด ขณะนี้ครอบคลุมประชากร
มากกว่า 80% และการตรวจอย่างครอบคลุมให้มากที่สุดวันละกว่าสองแสนคนทำให้สามารถแยกผู้ป่วยออกจากคนปกติ 
ลดการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้  
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