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 การฟ้ืนตัวของราคาน้ำมันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ให้รัฐบาลกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) เช่น 
ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และกาตาร์ โดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (Institute of International 
Finance) หรือ IIF ได้เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ GCC ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มในปี  2564 มี
แนวโน้มเติบโตในอัตราสูงราวร้อยละ 1.7 และปี 2565 ร้อยละ 4.2  
 หากพิจารณาผ่านดัชนี PMI (Purchasing Managers’ Index) ที่สำรวจจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริษัทเอกชนผ่าน

ตัวแปรหลัก ประกอบไปด้วย ยอดสั่งซื้อใหม่ 
ปริมาณสินค้าคงคลัง สายการผลิต การส่ง
สินค้าซัพพลาย และการจ้างงาน ที่ใช้เป็นตัว
บ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต
และบริการ โดยพบว่าภาคบริการของ
ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์มีการขยายตัว 
โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของคำสั่ง
ซื้อใหม่ และการจ้างงานขยายตัวขึ้น ซึ่งเป็น
ผลจากวิกฤตโควิดระบาดระลอกที่สามลดลง 
อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวได้
อย่างยั่งยืนได้นั้น  ประชาชนต้องได้รับวัคซีน

รวดเร็ว และสามารถลดการติดเชื้อของไวรัสกลายพันธุ์ 
 ปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของประเทศ GCC ที่สำคัญ  3 ประการ คือ  

• ผลของมาตรการสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจากทั้งนโยบายการเงินและการคลัง โดยเฉพาะการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  

• การส่งออกที่ได้อานิสงส์จากวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
หลังเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟ้ืนตัวจากการความกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดลง 

• จากการบริโภคภาคเอกชนและภาคบริการที่ปรับดีขึ้น  ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาด 
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 นาย Garbis Iradian หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค MENA สถาบัน IIF คาดว่า ในปี 2565 อัตราการขยายตัว  
GDP สินค้า Hydrocarbon จะอยู่ที่ร้อยละ 5 ทั้งนี้อยู่บนสมมติฐานว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตร หรือ 
กลุ่ม OPEC+ สามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องมาตรการควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันภายในกลางปี 2565 ซึ่งขณะนี้
ซาอุดิอาระเบียและยูเออีสามารถบรรลุข้อตกลงในการผลิตน้ำมันได้แล้ว  จะเปิดทางไปสู่การเพ่ิมกำลังการผลิตน้ำมันขั้น
ต่ำของสมาชิกที่จะปรับเพ่ิมกำลังการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทาน  แต่
อย่างไรก็ดีอาจทำให้ตลาดน้ำมันโลกตกอยู่ในภาวะอุปทานล้นตลาดภายในไตรมาส 1/2565 หากกลุ่ม OPEC+ ยังคง
เดินหน้าเพ่ิมการผลิต  ในทางกลับกันหากยังไม่สามารถระดมการฉีดวัคซีนให้เร็วและครอบคลุมในวงกว้างผลกระทบทาง

เศรษฐกิจที่ เกิดจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะส่งผลให้
ความต้องการใช้น้ำมันลดลงมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 
  อย่างไรก็ดีสถาบัน  IIF คาดว่า
รายได้จาก  Hydrocarbon ของกลุ่ม GCC 
จะเพ่ิมจาก 221 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เมื่อปี 2563 เพ่ิมเป็น 326 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี  2564  ซึ่ง IIF คำนวณว่าการ
เพ่ิมขึ้นของราคาน้ำมัน 10 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล จะสามารถเพ่ิมมูลค่าส่งออก
น้ำมันของซาอุดิอาระเบีย 40 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และยูเออีมูลค่า 12 พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ   
 นอกจากนี้แผนการจัดหากระจายวัคซีนตามเป้าหมายของรัฐบาล ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในช่วงครึ่งแรกของ
ปี 2564 หรือการปรับมาตรการป้องกันการระบาดและกลายพันธุ์ของไวรัส ทั้งสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในปัจจุบันและที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต  ของประเทศกลุ่ม GCC อาจทำให้ความเสี่ยงต่างๆลดลง  
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 ทั้งนี้  IIF คาดว่าธนาคารกลางของประเทศอ่าวอาหรับต่างๆ จะยังไม่เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy 
Rate) ที่จะใช้ในการกระตุ้นการลงทุนจนถึงสิ้นปี 2565 และใช้นโยบายในการผูกค่าเงินของตนไว้กับกลุ่มเงินตราของ
ประเทศคู่ค้าที่สําคัญ คือ ตะกร้าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Pegged Exchange Rate) และจากข้อมูลของ IIF ที่มีอยู่ พบว่ามี
เงินทุน Non-resident หมุนเวียนใน GCC มูลค่า 123 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี 2563 และจะเพ่ิมเป็น 148 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2565  

  ดัชนีที่แสดงความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบการเงิน  หรือ Financial Soundness Indicators (FSIs) เมื่อ
เดือนธันวาคม 2562 ที่ชี้วัดความเสี่ยงต่าง ๆ  ต่อระบบการเงิน  เป็นเครื่องชี้วัดที่ใช้วิเคราะห์เสถียรภาพของสถาบัน
การเงิน ผ่านความเสี่ยงที่ เกิดจากสถาบันการเงินและกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ 
ชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 ระบบธนาคารของประเทศ GCC ยังคงมีความยืดหยุ่น มีตราสารหนี้แบบ 
tier1 อัตราส่วนมากกว่าร้อยละ 15  และยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
2 และ ร้อยละ 3 ในซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ คูเวต และสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 8 ในโอมาน บาห์เรนและ  
ยูเออี  

 ที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุล โดยปี 2563 ทีอั่ตราการขาดดุลงบประมาณร้อยละ 8.5 ของ 
GDP  ในปี 2564  ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 1  โดยพิจารณาบนฐานของราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 67 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อบารเ์รล และรัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด   
  

 กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council) หรือกลุ่มประเทศ GCC ประกอบด้วย
สมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน  ประชากรรวมกัน
ประมาณ 65.5  ล้านคน  กลุ่มประเทศ GCC ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีอำนาจซื้อสูง  
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 การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับในช่วง 3 ปี ที่ ผ่านมาพอสรุปได้ดังนี้ 

การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ  (GCC) 

มูลค่า:ล้านบาท 2562 2563 2564 (มค.-มิย.) 

การค้ารวม 746,651 542,985 368,012 

อัตราขยายตัว(%) -18.10 -27.28 32.17 

ไทยส่งออก 175,559 152,511 84,600 

อัตราขยายตัว(%) -3.39 -13.13 5.94 

ไทยนำเข้า 571,092 390,474 283,412 

อัตราขยายตัว(%) -21.77 -31.63 42.71 

ดุลการค้า -395,533 -237,963 -198,811 

อัตราขยายตัว(%) 27.86 39.84 -67.45 

           ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   
 
 ไทยส่งออกไป GCC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 ของการส่งออกไปทั่วโลก สินค้ามูลค่าสูง 10 อันดับแรกส่งออก
ไป GCC ปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) ได้แก่  รถยนต์และส่วนประกอบ (+4.0%) เครื่องปรับอากาศ (-0.7%) ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
(+6.9%) เครื่องประดับอัญมณี (-2.2%) ยางรถยนต์  (+6.4%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+1.6%) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง
และส่วนประกอบ (+39.3%) ปลากระป๋อง (-15.6%) คอมพิวเตอร์ (+16.3%) และเคมีภัณฑ์ (+19.3%)  
 สินค้านำเข้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.1 ของไทยนำเข้าจากทั่วโลก  สินค้าหลักหรือร้อยละ 80 คือกลุ่ม 
Hydrocarbon  อาทิ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เหล็ก เคมีภัณฑ์ เศษโลหะ 
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
 ทั้งนี้ เพ่ือตอบรับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค สคต. ณ เมืองดูไบ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย   
(In-store Promotion) พร้อมกันใน 3 ตลาด ดังนี้ 

1. In-store Promotion ร่วมกับห้าง Lulu จำนวน 9 สาขา ในกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน ช่วงต้นเดือน
กันยายน 2564 
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2. In-store Promotion และสาธิตการปรุงอาหารไทย ร่วมกับห้าง Al Jazira จำนวน 6 สาขา ในกรุงมานามา 
ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564 

3. In-store Promotion ส่งเสริมการขายสินค้าไทยในร้านค้าปลีกไทย (Thai Groceries) ที่มีเจ้าของเป็นคน
ไทย จำนวน 6 แห่ง ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 20 – 30 สิงหาคม 2564  

 
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT และส่งเสริมการขายร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา 

Thai SELECT จำนวน 15 แห่ง ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 22 กันยายน 2564 
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