ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) คาดการณ์ว่า GDP ของประเทศจะขยายตัวที่ 3.6% ในปี 2564
ผลจากเงิน อัดฉีด ของรัฐ บาลเข้ าสู่ ร ะบบกว่า 108 พั นล้ านเหรียญสหรัฐ ฯ และการฉีดวัคซีนป้ องกัน โควิด -19 ได้
ครอบคลุ มประชากรส่ว นใหญ่ ซึ่งเป็ น ไปในทิศทางเดียวกันกับที่ กองทุ นการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) ได้คาดการณ์ไว้ล่าสุด ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจยูเออีปี 2564 จะเติบโตประมาณ 3.1%
และ 2.6% ในปีต่อไป
เพื่อที่จ ะสามารถกระตุ้น และฟื้น ฟู เศรษฐกิจได้ในขนาดใหญ่ มีความรวดเร็ว และทดแทนกับมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจที่สูญเสียไปในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ใช้เงินงบประมาณกว่า
108 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มาตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาด เพื่อสนับสนุน กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และยังคงดำเนิน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง เพื่อลดการหดตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่
ช่วงปลายปี 2563
น า ย Humaid Al Muhairi
โฆษกของกระทรวงเศรษฐกิ จ ยู เออี
กล่ า วว่ า รั ฐ บ าล วางแผน รองรั บ
ผลกระทบของโควิด -19 ตั้งแต่เริ่มการ
แพร่ระบาด อีกทั้งมี มีปัจจัยสนับสนุน
การเติ บ โตที่ โ ดดเด่ น ด้ ว ยพื้ น ฐาน
เศรษฐกิ จ ในประเทศที่ แ ข็ ง แกร่ ง มี
มาตรการสนั บ สนุ น การฟื้ น ตั ว ทาง
เศรษฐกิจจากทั้งนโยบายการเงินและ
การคลัง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงแผนการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิค-19 ได้ในวงกว้าง ส่งผลดีต่อ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ และแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
รัฐบาลยูเออีมีรายได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 115% เมื่อเทียบกับไตรมาส
ที่ 3 ของปีเดียวกัน อีกทั้งรายได้ขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรกปี 2564 ประมาณ 13% เทียบกับไตรมาสที่
4 ปี 2563 นอกจากนี้ปี 2563 มีการจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศเพิ่มขึ้น 4% เทียบกับปี 2562 ซึง่ เป็นสัญญาณบวก
ว่าปี 2564 นี้เศรษฐกิจยูเออีจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว
Disclaimer: การเผยแพร่ขอ้ มูลข้างต้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ สานักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการนาข้อมูลนีไ้ ปใช้
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นอกจากนี้ ส ถาบั น IMD (International Institute for Management Development) ของประเทศ
สวิต เซอร์ แ ลนด์ ได้ ป ระกาศผลการจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ งขั น ของโลกประจำปี 2021 (IMD World
Competitiveness Yearbook) พบว่ายูเออี ติดอับดับ 9 จากทั้งหมด 64 ประเทศ และเป็นอาหรับเพียงประเทศเดียว
ที่อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรก
เพื่อกระตุ้นการดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 33 มาตรการ โดย
แบ่ งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกมีเป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนในทันทีสำหรับภาคธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ผ่านมาตรการที่สำคัญ 15 มาตรการ ระยะที่สองเปิดตัวการสนับสนุนส่งเสริมสำหรับภาคส่วนต่างๆเพื่อให้
สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้ายให้การสนับสนุนแบบบูรณาการแก่ภาคส่วนที่สำคัญ และเพื่อ
เป็นเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ในอนาคต การช่วยเหลือจะมีต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 จนถึงขณะนี้การ
ดำเนินงานแผนระยะแรกลุล่วงไปได้ 80% ระยะที่สองดำเนินการแล้ว 25% และจะเดินหน้าการทำงานให้เสร็จสิ้น
ครบ 100% ภายในปี 2564
ผนวกกั บธนาคารเพื่ อการพั ฒ นาเอมิ เรตส์ (Emirates Development Bank : EDB) จะให้ การสนั บสนุ นทาง
การเงินแก่ภาคส่วนที่สําคัญ และจัดหาเงินทุนให้กับบริษัทใหม่ 13,500 แห่งภายในปี 2568 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการ
สร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะกลับมาเป็นปกติได้อย่างปลอดภัย และมีการเติบโตในภาคส่วนต่างๆ
ข้อคิดเห็นของ สคต. ณ เมืองดูไบ
โดยภาพรวมแล้ว ประเทศในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) มีปัจจัยหนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกัน คือ ผลของมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากทั้งนโยบายการเงินและ
การคลัง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยเหล่านี้ คาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ให้มีความโดดเด่นแม้จะอยู่บนเส้นทางการฟื้นตัวที่แตกต่างกันก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นอก
จากจะมีมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ภาคเอกชนเป็นระยะๆ แล้ว ยังประสบความสำเร็จในการเร่งฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชากร ปัจจุบันดำเนินการฉีดไปแล้วกว่า 15 ล้านโดส ครอบคลุมประชากรกว่า 90% ซึ่ง
เป็ น ปั จ จั ย สำคัญ ในการสร้ างความเชื่อมั่น ให้ แก่นั กลงทุน และนักท่ องเที่ ยว ส่ งผลให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
สามารถดำเนินไปได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด
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