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   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาส 3 ปี 2564 ของรัฐดูไบ ที่จัดทำโดยหอการค้า
และอุตสาหกรรมดูไบ (Dubai Chamber of Commerce and Industry : DCCI) ปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ เป็น
การปรับตัวดีขึ้นระดับสูงสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา  

       เนื่องจากรัฐบาลออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อ อ ก ม า ต่ อ เนื่ อ ง ห ล า ย
มาตรการอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบกับราคาน้ำมันโลก
ปรับตัวดีขึ้น  การผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโควิด -19  
ข ณ ะ นี้ รั ฐ บ า ล ยู เอ อี ได้
แจกจ่ายวัคซีนทั้งสิ้น 20.7 
ล้านโดส อัตราการฉีดวัคซีน
ค รอบ ค ลุ มป ระช าก ร ได้  
8 6 .2 %  ส า ม า ร ถ เปิ ด
ป ร ะ เ ท ศ  มี แ น ว โ น้ ม

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศในจำนวนที่เพ่ิมมากขึ้น สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ปกติ 
ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ที่สำคัญรัฐบาลดูไบเริ่มจัดงานแสดงนิทรรศการระดับโลก World Expo 
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
 จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคล่าสุดของ  DCCI  พบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความเคลื่อนไหว
เพ่ิมมากขึ้น สถานการณ์ของความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะอยู่ในทิศทางขาขึ้น ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมในไตรมาส  3 ปี 2564 ปรับตัวเพ่ิมสูงสุดในรอบ 10 ปี ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น
เป็น 153 ขยับขึ้น 2 จุดจากไตรมาสก่อน และขยับขึ้น 21 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปี 2563  ทั้งนี้รายงาน
ไม่ได้ระบุจำนวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีสำรวจ  
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 นาย Faizal Kottikollon ประธานบริษัท  KEF Holdings กล่าวว่าการสํารวจล่าสุดสอดคล้องกับการสำรวจ
ความเชื่อมั่นและความหวังของเศรษฐกิจในอนาคต  แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี 
โดยได้รับแรงส่งจากกิจกรรมทางธุรกิจที่ เริ่มต้นมาจากการจัดมหกรรม World Expo โดยจากผลสำรวจของ
หอการค้าเปิดเผยว่า 76% ของผู้บริโภคที่เป็นบริษัทระบุกิจกรรมทางธุรกิจจะดีขึ้นในไตรมาส 4 และมีจำนวน 78% 
คิดว่างาน World Expo 2020 จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกตนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และการจัดงาน
ดังกล่าวมีผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกมาก 

 

 ดูไบซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีการฟื้นตัวในภาค
เศรษฐกิจที่สําคัญ เช่น การท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ หลังเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด  
 73% ของผู้บริโภคที่เข้าร่วมการสำรวจแสดงความมั่นใจเกี่ยวกับตลาดแรงงานและโอกาสในการหางานทำ   
เทียบกับ 46% ที่สำรวจในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
 ผู้บริโภค 88% มั่นใจเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำภายใน 1 ปีข้างหน้า เทียบกับ 77%  จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 
 ผู้บริโภคชาวยุโรป และอเมริกัน 88% มีความมั่นใจเกี่ยวกับงานที่ทำและรายได้ในอนาคตอย่างมาก สำหรับ
ผู้บริโภคชาวยูเออีพ้ืนเมือง 93%  มั่นใจเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำภายใน 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับเศรษฐกิจยูเออีในอนาคต 
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังระบุว่า  86% มีความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับฐานะทางการเงินปัจจุบัน  เมื่อ
เทียบกับ 72% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  
 ประมาณ 82% ของชาวอาหรับยูเออี และ 81% ของเจ้าของธุรกิจจากหลายเชื ้อชาติกล่าวว่าสถานะ
เศรษฐกิจของดูไบปัจจุบันอยู่ในระดับดี  
 ในขณะเดียวกัน 85% ของผู้บริโภคมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจดูไบในช่วง 12 เดือนข้างหน้า 
เมื่อเทียบกับ 72% ในไตรมาสเดียวกันปี 2563 
 ประมาณ 95% ของพนักงานภาครัฐ และ 87%  ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย มีมุมมองเชิงบวก โดยคาด
ว่าสถานะของเศรษฐกิจของดูไบจะดีในอีก 12 เดือนข้างหน้า 
 82% ของผู ้บริโภคบริโภคกล่าวว่าถึงเวลาที ่จะต้องซื ้อของที ่ตั ้งใจไว้ อีก 44% ของผู ้บริโภคต้องการ
จ่ายเงินเพ่ือพักผ่อนท่องเที่ยว ผู้บริโภค 36% ต้องการใช้จ่ายสังสรรค์นอกบ้าน และ 33% จะซื้อเสื้อผ้าใหม่  
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 รัฐบาลยูเออีเปิดตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.93 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  นับตั้งแต่การระบาด
ของโควิด-19 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป  อ้างจากข้อมูลของรัฐบาลที่เผยแพร่ในเดือน
ที่ผ่านมาคาดว่าเศรษฐกิจยูเออีจะเติบโตร้อยละ 3.1 ภายในปีนี้   
 การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมระดับโลก World Expo 2020 Dubai เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเริ ่มขึ้นใน
เดือน ต.ค 2564 ยังกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปีนี ้  จะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจ 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงส่งให้เศรษฐกิจในปี 2564 ขยายตัวอย่างมีศักยภาพ 
 เมือเดือน มิ.ย. 2564 รัฐบาลดูไบได้มีมติเห็นชอบมาตรการลด/ยกเลิกค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมของ
หน่วยงานรัฐบาล 88 แห่ง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ลดค่าครองชีพ สนับสนุน
นักลงทุน และมาตรการดังกล่าวจะเข้ามามีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกต่อเศรษฐกิจประเทศ ที ่คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.4 ในปี 2565 

 ด ัช น ีค วาม เชื ่อมั ่น ผู ้บ ร ิโภ ค  (Consumer Confidence Index: CCI) ที่ จ ัดท ำ โด ยห อการค ้าแล ะ
อุตสาหกรรมรัฐดูไบ เป็นผลสำรวจความเชื ่อมั ่นของผู ้บริโภคที ่ประกอบไปชาวอาหรับยูเออี และประชากร
หลากหลายชาติพันธุ์ เป็นดัชนีที่สะท้อนแนวโน้มการบริโภคของประเทศได้ระดับหนึ่ง และเป็นเครื่องมือที่เป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคเอกชนในการกำหนดทิศทางและนโยบายของธุรกิจอย่างดีในปัจจุบัน  ซึ่งการที่ดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวขึ้นอีกครั้ง สะท้อนว่าผู้บริโภคคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดใน
ประเทศ   ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจยูเออี ส่งผลให้ผู้บริโภคเริ่มจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น     
 สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกมายังยูเออี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ขับเคลื่อนการ
ส่งออกในไตรมาสสุดท้ายปี 2564 เตรียมจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching - 
OBM) ระหว่างผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าในต่างประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ในเดือน พ.ย. รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าในรูปแบบ Mirror&Mirror เช่น งานแสดงสินค้า Beauty World Middle East 2021 เมื่อวันที่ 5-7 ต.ค. 64 
และอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ (Automechanika Dubai) ในวันที่ 
14-16 ธ.ค. 64 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Dubai World Trade Centre  
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