ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

สนามบินนานาชาติดูไบซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเดินทางที่คึกคักที่สุดในโลก มีการเติบโตร้อยละ 20 ในปีนี้
จนถึงเดือนตุลาคม 2564 มีผู้โดยสารจากทั่วโลกที่เดินทางมาใช้สนามบินแห่งนี้จำนวนถึง 20.7 ล้านคน
ปริมาณผู้โดยสารเดินทางใช้สนามบินนานาชาติดูไบ (DXB) เติบโตขึ้นเกือบร้อยละ 20 โดยนับจากต้นปีมาถึง
เดือนตุลาคม 2564 มีโดยสารเดินทาง 20.7 ล้านคน เกิดจากปัจจัยหนุน จากการเปิด ประเทศและสถานการณ์การ
ระบาดโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายในหลายประเทศทั่วโลก มีการเปลี่ยนแปลงข้อจํากัดในการเดินทางเข้าประเทศของหลาย
ประเทศที่ลดความเข้มงวดลงซึ่งสร้างความเชื่อมั่นใหม่ในโอกาสของการเดินทางระหว่างประเทศ
หนึ่ ง ในสนามบิ น
นานาชาติที่ คึก คัก ที่ สุ ด ใน
โล ก แ ห่ งนี้ ค าด ว่ า ก าร
เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง จ ำ น ว น
ผู้โดยสารจะนำไปสู่การฟื้น
ตั ว ของอุ ต สาหกรรมที่ จ ะ
ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องไป
จนถึ ง ไตรมาสสุ ด ท้ า ยปี
2564 เพราะได้ รั บ แรงส่ ง
จ า ก ก า ร ผ่ อ น ค ล า ย
ข้อจํากัดการเดินทางต่างๆ
การจั ด งานมหกรรมโลก
Expo 2020 Dubai และ
งานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งในเมืองดูไบและกรุงอาบูดาบี รวมทั้งสภาพอากาศที่อุณหภูมิเริ่มลดลง ชายหาดและโรงแรม
หรูหราสะดวกสบายสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ายูเออีผ่านสนามบินดูไบมากขึ้น
นาย Paul Griffiths, CEO ของสนามบินดูไบ เชื่อว่าจุดต่ำสุดของธุรกิจจากผลกระทบวิกฤตโควิด -19 ได้ผ่าน
ไปแล้ว หลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลาย หลายประเทศเปิดประเทศ อนุญาตการเดินทาง ธุรกิจการบินเริ่มคึกคัก
นักท่องเที่ยวเริ่มวางแผนการเดินทางที่รอคอยมานาน โดยเฉพาะการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากอังกฤษ ผู้โดยสาร
Disclaimer: การเผยแพร่ขอ้ มูลข้างต้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้ สานักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการนาข้อมูลนีไ้ ปใช้
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จากอินเดียที่เดินทางไปยุโรปและอเมริกาผ่านสนามบินดูไบ และประเทศอื่นๆที่ยกเลิกการห้ามเดินทาง การกลับมาของ
เที่ยวบินไปประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะเป็น ปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่าง
สนามบิน ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบินดูไบที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มเป็นจำนวน 28.7 ล้านคนภายในปีนี้

ขนส่งสินค้า Cargo
สายการบินเอมิเรตส์เป็นสายการบินแรกๆ ที่เปิดให้บริการขนส่งสินค้าในระหว่างการแพร่ระบาด โดยเฉพาะ
สินค้าเวชภัณฑ์ โดยในไตรมาส 3 สนามบินดูไบ ขนส่งสินค้า 581,972 ตัน และในช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 จำนวน 1.7
ล้านตัน อัตราการขยายตัว 25.3% (YoY)
เที่ยวบิน
จำนวนเที่ยวบินในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นเป็น 56,266 เที่ยว ส่งผลให้ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย. 2564 มีเที่ยวบินรวม
155,706 เที่ยว หรือเพิ่มขึ้น 17.1%
จุดหมายปลายทางยอดนิยม
ผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศเอเซียใต้ เป็นผู้ใช้ บริการสนามบินดูไบสูงสุด นำโดยอิ นเดีย (2.8 ล้านคน) ปากีสถาน
(1 ล้านคน) อันดับ 3 อียิปต์ (753,000 คน) ตามด้วยสหรัฐอเมริกา (710,000 คน) และตุรกี (598,000 คน) นอกจากนั้น
ได้แก่ เอธิโอเปีย รัสเซีย และซาอุดิอาระเบีย

จากข้อ มูล ดังกล่า วข้า งต้น จะเห็น ได้ว ่า ยูเออีเริ่มฟื้ น ตัว ทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด –19 โดยกิจ กรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ เริ่มกลับมาเป็นปกติ ประกอบกับการจัดงาน World EXPO 2020 Dubai และการฟื้นตัวของการบริโภค
ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 ภายใต้แรงสนับสนุนของนโยบายการเงินที่
ผ่อนคลายและการกระตุ้นผ่านนโยบายการคลัง
ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกด้านมีแรงส่งมากขึ้ น ดันเศรษฐกิจยูเออีปี 2564 โตต่อเนื่องที่ 2.1% และมีแนวโน้ม
เร่ งสู งขึ้ น ในปี 2565 ที่ 4.2% เพราะสามารถเปิ ด ประเทศได้ เร็ว จึ ง เป็ น ปั จ จั ย บวกส่ งผลให้ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ทั้ งการบริ โภคและการลงทุ น ภาคเอกชน มี แ นวโน้ ม ฟื้ น ตั ว ต่ อ เนื่ อ งจากความเชื่ อ มั่ น ผู้ บ ริโภคและ
บรรยากาศทางธุรกิจที่ปรับดีขึ้น
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สอดคล้องกับข้อมูลด้านตลาดการเงินของ Central Bank of UAE ระบุการให้สินเชื่อของธนาคารแก่ภาคเอกชน
รายย่อยเมื่อเดือนกันยายน 2564 เพิ่มขึ้น 0.3% สภาพคล่องเงินฝากขยายตัว 0.7% การกู้ยืมสำหรับธุรกิจเอกชนและ
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการบริโภคมีแนวโน้มดีขึ้นในทุกหมวดสินค้า ทำให้ภาพรวมการบริโภคฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อน
สถานการณ์โควิด-19 ได้เร็ว และยังคงมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ รัฐดูไบจัดงานมหกรรมโลก Expo 2020 Dubai ในระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 นับเป็นงาน World Expo ครั้งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และ
เอเชียใต้ (MEASA) ขณะนี้มีผู้เข้าชมงานแล้วกว่า 3 ล้านคน
ทั้งนี้ ยูเออีเป็นประเทศสำคัญในการส่งออกของไทยไปตลาดตะวันออกกลาง มูลค่าการส่งออกไปยูเออีระหว่าง
เดือน ม.ค.-ก.ย. 2564 มูลค่า 1,952.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 21.9 สินค้าสำคัญที่ส่งออก ได้แก่ รถยนต์
และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ไม้ อัญมณีและเครื่องประดับ โทรศัพท์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ตู้เย็น เครื่องจัก รกลและส่วนประกอบ โดยกิจกรรมในช่วงเดือนสุดท้ายปี
2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ โดยจะเข้าร่วมงาน
AUTOMECHANIKA DUBAI 2021 ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Dubai World Trade
Centre โดยจะมีผู้ส่งออกไทยเข้าร่วมภายใต้คูหาประเทศไทยจำนวน 11 บริษัท
___________________________________________
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