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 ต าม ราย งาน ก ารป ระ เมิ น เศ รษ ฐกิ จ ข อ ง
บริษั ท  Fitch Solutions ของสหรัฐอ เมริกา  ระบุ ว่ า
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 
(Middle East and North Africa :MENA) เป็นภูมิภาค
เดียวของโลกที่คาดว่าจะขยายตัวในปี 2565 เพราะมีแรง
ขับเคลื ่อนจากราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูง และรัฐบาล
เดินหน้าปฏิรูปกฎหมายเพ่ือความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจให้
สะดวกมากขึ้นและการดึงดูดการลงทุน คาดว่าเศรษฐกิจ 
MENA ปี 2565 จะขยายตัว 4.3% ซึ่งดีกว่าประมาณการ

ครั้งก่อนที่ 3.7% จากแรงหนุนของราคาน้ำมันเป็นหลัก 
และการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในภาคที่ไม่ใช่น้ำมัน (non-oil 
sector)  
 กลุ ่มประเทศที ่ส ่งออกน้ำมันเป็นหลัก คาดว่า
เศรษฐกิจปี 2565 จะขยายตัว 4.4% เพิ่มขึ้นจากที่เคย
คาดไว้ 3.5% เมื่อปี 2564    
  ปีนี้ราคาน้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 20% และ
เชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะทะยานไปถึง 100 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล ปัจจัยที่เป็นตัวหนุนให้ราคาปรับสูงขึ้นอยู่ใน
ขณะนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาความขัดแย้งของประเทศ

ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก ปัญหากำลั งการผลิต
สำรองของชาติสมาชิกโอเปคลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยถึง
ไตรมาส 4 ของปี 2565 กำลังการผลิตสำรองอาจจะ
ลดลงเหลือเพียง 4% ของกำลังการผลิตทั้งหมด และ
ความกังวลอย่างต่อเนื ่องเกี ่ยวกับการหยุดชะงักของ
อ ุปทานที ่เก ิดจากสภาพอากาศที ่หนาวเหน ็บของ
สหรัฐอเมริกาที่ได้กระตุ้นให้ราคาน้ำมันเพ่ิมขึ้น 

  นอกจากนี ้ประเทศในภ ูม ิภาคนี ้อยู ่ในช ่วง
การปฎ ิร ูปเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ซึ่งมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็น
อันดับสองของโลกอาหรับ ได้เริ ่มดําเน ินการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจกฎหมายและสังคม โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ดึงผู้มีความสามารถที่มี
ทักษะสูง และจูงใจให้บริษัทต่างๆจัดตั ้งหรือขยายการ
ดําเนินงานในประเทศ ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเปลี่ยน
กฏระเบ ียบ เพ่ือความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
บาห์เรนออกวีซ่าถาวรตลอดชีวิตให้นักลงทุนและครอบครัว 
 ในปี 2565 นี ้ หลายประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู ้ผลิตและ
ส่งออกน้ำมันเป็นหลัก สำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ภาค non-oil sectors นั้นมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
วัคซีนที่ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในอัตราสูง การจัดงาน
มหกรรมโลก World Expo 2020 ของดูไบ และการเป็น
เจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกในกาตาร์  ประมาณการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ GCC ปีนี้ประมาณ 5%  
 ส่วนประเทศอ่ืน อาทิ อียิปต์ที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในโลกอาหรับจะขยายตัว 5.3% ปัจจัย
หลักจากมาการลงทุนต่ างประเทศ การกลับมาของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ จากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุน หลังจากมีอัตรา
การฉีดวัคซีนกระจายทั่วถึงมากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจใน
ประเทศเริ่มกลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้ง  
 ประเทศที่ เศรษฐกิจมีความเปราะบาง ฟ้ืนตัว
ช้า ได้แก่ เลบานอน ลิเบีย ซีเรีย ปาเลสไตน์ และเยเมน 
เป็นประเทศที่ อัตราการกระจายวัคซีนล่าช้า  ชะลอ
กิจกรรมทางธุรกิจ ทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจลดลง 
บางประเทศมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที ่เป็นหนึ ่งใน
ปัจจัยจะฉุดรั้งการเติบโต  จึงมีแนวโน้มการฟ้ืนตัวช้ากว่า

ประเทศที่สามารถแจกจ่ายวัคซีนในอัตราสูงและรวดเร็ว 
เช่น อิสราเอล บาห์เรน ยูเออี และซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น 

 ในภาพรวมการขาดดุลงบประมาณของกลุ่ม 
MENA ปี 2565 ลดลงเหลือประมาณ 1.9% ของ GDP 
เทียบกับ 3.6% ในปี 2564 เป็นการขาดดุลที่น้อยที่สุดใน
รอบทศวรรษ ซึ่งนอกจากราคาพลังงานที่สูง และผลผลิต
ไฮโดรคาร์บอนที ่เพิ ่มขึ ้นจะเพิ ่มรายได้ให้ก ับผู ้ส ่งออก
น้ำมัน นอกจากนี้รัฐบาลส่วนใหญ่จะลด/ยกเลิกค่าใช้จ่าย
ที ่เกี ่ย วข ้อ งก ับ การแพร ่ระบ าด เพื ่อลดการใช ้จ ่าย
งบประมาณลง 
 อย่างไรก็ตาม บางประเทศเผชิญวิกฤตการเงิน
จากภาคการคลังที่อ่อนแอ และหนี้สาธารณะที่เพ่ิมมากขึ้น 
ก็เพ่ิมความพยายามที่จะปรับนโยบายการเงิน และกำลัง
เตรียมการสนับสนุนทางการคลังเพ่ือแก้ปัญหาหนี้ และ
รับมือกับการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง  

 Fitch คาดว ่าว ิกฤตส ุขภาพที ่ผ ่อนคลายลง 
ประชากรที ่เพิ ่มขึ ้น  การปฎิรูปกฎระเบียบการดำเนิน
ธุรกิจและการลงทุน จะผลักดันให้ประเทศกลุ่ม MENA
เปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐก ิจในระยะยาว โดยม ีกลุ ่ม
ประเทศ GCC เป็นหัวหอกที่เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ทำให้
มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างสําหรับนักลงทุนต่างชาติมาก
ยิ่งขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ ช่วยลดปัจจัย
ความไม่แน่นอนทั้งหลายที่คุกคามการลงทุนจากต่างชาติ  
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มบทบาทของ
ภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ โอมานเร่งความพยายาม
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ในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ขณะที่กาตาร์พยายามปฎิรูป
กฎหมายให ้ท ันสม ัยเพื ่อด ึงด ูดน ักลงท ุน อ ีย ิปต ์และ
อิสราเอลจะมีส่วนร่วมในคลื ่นของการปฏิรูปอย่างมือ
อาชีพ และการเปิดเสรี โดยเน้นในภาคการเกษตร การ
ขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 

 การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ MENA เนื่องจาก
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และความต้องการของ
ตลาดที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าบางประเภท
ของไทยไป MENA อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวใน
ครึ่งหลังของปี 2563 ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค
เพ่ิมขึ้น จึงเป็นโอกาสสำหรับสินค้าไทยในการเพ่ิมการ
ส่งออกไปมายังกลุ่มประเทศนี้ 
 มูลค่าส่งออกจากไทยไปกลุ่มประเทศ  MENA ปี 
2564 รวม 331,969 ล้านบาท ขยายตัว +24.1% เทียบ
กับมูลค่า 267,587 ล้านบาทของปีก่อนหน้า  

 สินค้าสำคัญที่ ส่งออก 10 อันดับแรก ได้แก่  
รถยนต์  อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+33.8%) ปลา
กระป๋ อง (-8.5%) ไม้  MDF (+60.8%) ยางรถยนต์         
(+11.3%) เครื่องปรับอากาศ (+9.3%) เคมีภัณ ฑ์          
(+46.9%) อัญมณี (+6.2%) ข้าว (+47.7%) เม็ดพลาสติก 
(+80.8%) และตู้เย็น/ตู้แช่ (+36.3%) 
 ประเทศหลัก 10 อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วน 90%  
ที่ ไทยส่งออกไป MENA ได้แก่  ยู เออีสัดส่วน 26.4% 
ซาอุดิอาระเบีย 15.5% ตุรกี  12.8% อียิปต์  11.2% 
อิสราเอล 7.8% โอมาน 4.8% คูเวต 2.9% กาตาร์ 2.9% 
อิรัก 2.7% และเยเมน 2.6% 
 ไทยนำเข้าสินค้าจากกลุ่ม MENA ปี 2564 มูลค่า 
777,110 ล้านบาท สัดส่วน 80% ได้แก่ สินค้าน้ำมันและ
แก๊ ส ธรรมช าติ  ป ระ เท ศห ลั กที่ น ำ เข้ าจ าก  ยู เอ อี
ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ โอมานและลิเบีย เป็นต้น 
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