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 World Bank ได้คำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ใน
ปี 2563-2564 จะเสียหายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 คิดเป็นมูลค่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ และ GDP ของ
ภูมิภาคนี้เมื่อปี 2563 หดตัวลงในอัตรา 3.8% และคาดว่าปี 2564 จะขยายขึ้นในอัตรา 2.8%  
 มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดได้คำนวณโดยเทียบกับการคาดการณ์ในกรณีไม่มีโควิด-19 

ของ GDP กลุ ่ม MENA ที ่ควรจะเติบโต ซึ ่ง
สามารถคำนวณออกมาเป ็นต ัวเลขความ
สูญเสียประมาณ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ในขณะที่บางประเทศในภูมิภาคจะมีมาตรฐาน
การครองชีพต่ำกว่าระดับก่อนโควิด ทั้งนี้ การ
ฟ้ื นตั วขึ้ น อยู่ กั บ ความรวด เร็ ว และการ
ครอบคลุมการฉีดวัคซีนให้กับประชากร  
      บางธุรกิจนั้นได้รับผลกระทบจากโควิด
ห นั ก ก ว่ า ธุ รกิ จ อ่ื น ๆ  ซึ่ งห นึ่ ง ใน นั้ น คื อ
อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว โดยผู้
ที่ประกอบกิจการต้องเผชิญกับข้อจำกัด

ทางการบินและการเดินทางของผู้คนจากกฎระเบียบสำหรับการป้องกันการระบาด จากรายงานของสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (IATA) ระบุว่าธุรกิจสายการบินในตะวันออกกลางสูญเสียรายได้ประมาณ 4.2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2564 ในขณะที่เมื่อปี 2563 สูญเสียรายได้ประมาณ 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
    มูลค่าที่สูญเสียเท่ากับ 13.8% ของรายได้ปี 2564 ซึ่งลดลงจาก 28.9% ในปี 2563 แต่ว่ายังคงเป็นตัวเลขที่
สูญเสียสูงสุดเท่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ และตัวเลขความต้องการ (demand) แม้ว่าจะเพ่ิมเป็น 67.6% แต่ทว่ายังอยู่
ในระดับต่ำกว่าปี 2562 ในขณะที่ขีดความสามารถในการรองรับลดลงถึง 58.9%  
 ท่ามกลางข่าวร้ายยังมีข่าวดี องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้แถลงผลการคาดการณ์การค้าโลกล่าสุดว่า การ
ฟ้ืนตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปในแนวโน้มที่ดีขึ้นจากความสำเร็จของการผลิตวัคซีนที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ภาคธุรกิจและผู้บริโภค ประกอบกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มาตรการเหล่านี้ช่วย
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เพ่ิมรายได้ครัวเรือนและสนับสนุนการใช้จ่ายและการนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ โดยคาดว่ าการค้าสินค้าโลกจะ
ขยายตัวที่ 10.8% ในปี 2564 ซึ่งมากกว่าที ่ WTO คาดการณ์ไว้ 8.0% เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา  และจะขยายตัวที่ 
4.7% ในปี 2565 (จากเดิมคาดไว้ 4.0%) ซึ่งเป็นการฟ้ืนตัวต่อเนื่องจากกลางปี 2563 ที่รวมทั้งปีแล้วหดตัว 5.3% 
 นอกจากนี้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตร คาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันในปี 2564 
จะเพิ่มขึ้นที่ 5.94 ล้านบาร์เรลต่อวัน ประกอบกับประเทศผู้บริโภครายใหญ่เร่งจัดหาอุปทานพลังงานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่ส่งสัญญาณฟ้ืนตัวหลังจากโควิด-19 ชะลอการแพร่ระบาด ทำให้ขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นไปสูงที่สุด
นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2557 หรือในรอบเกือบ 7 ปี คาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันเป็นช่วงขาขึ้นไปจนถึงกลางปีหน้าเป็น
อย่างน้อย ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รัฐบาลของหลายประเทศใน MENA มีเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ซึ่งจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของกลุ่มประเทศข้างต้นเพ่ิมขึ้น   
 สัปดาห์ที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดใน  MENA 
ประกาศแผนลดการขาดดุลงบประมาณของปีนี้ลงที่ 2.7% จากก่อนหน้านี้ 4.9% คาดว่าเป็นเพราะราคาน้ำมันปรับตัว
ขึ้น และการฟ้ืนตัวของประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการแพร่ระบาด ทั้งนี้รัฐบาลฯตั้งเป้าหมายที่จะลดการขาดดุล
งบประมาณลงเหลือ 1.6% ของ GDP ปีหน้า 

การค้ากับประเทศไทย 
 เนื่องจากมีสัญญาณดีขึ้นเพราะมีรายได้จากน้ำมันเพ่ิมขึ้น รัฐบาลหลายประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการฉีด
วัคซีนครอบคลุมประชากรมากขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้ม ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาได้ในหลาย
กิจกรรม การส่งออกของไทย ปี 2564 (มค.-สค.) ส่งสัญญาณเข้มแข็งมากขึ้นจากอุปสงค์ของกลุ่มประเทศ MENA  สินค้า
ที่ไทยส่งออกไปตลาดนี้ สูงสุด ได้แก่ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ยางรถยนต์ โทรทัศน์ ปลากระป๋อง ผลิตภัณฑ์ไม้ 
เครื่องใช้พลาสติก เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัฑณ์เคมีและข้าว โดยการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค. - ส.ค.) ปี 2564 
มีมูลค่า 207,880 ล้านบาท หรือขยายตัว 15.8% (YoY)  
  สินค้านำเข้า ได้แก่ น้ำมันดิบ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย อลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์เคมี เป็นต้น โดยน้ำมับดิบคิด
เป็นร้ยละ 80 ของการนำเข้าสินค้าทั้งสิ้น มูลค่านำเข้าในช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค. - ส.ค.) ปี 2564 ประมาณ 469,967 ล้าน
บาท หรือขยายตัว 62.7% (YoY)  
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