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Sub-Saharan Africa…เศรษฐกิจขยายตัวสูงสุดในรอบ 8 ป
จากรายงานเรื่อง “Regional Economic Outlook Sub-Saharan Africa” และ “World Economic
Outlook” ของ IMF พบวา ในป 2547 เศรษฐกิจของประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต (Sub-Saharan Africa)∗
ขยายตัวดีขนึ้ เปน 5.1% ซึง่ สูงสุดในรอบ 8 ป เมือ่ เทียบกับ 4.1% ในป 2546 รวมทัง้ มีอตั ราเงินเฟออยูใ นระดับต่าํ กวา
10% เปนครัง้ แรกในรอบ 25 ป อีกดวย ทัง้ นี้ อาจแบงประเทศในแอฟริกาตอนใตออกเปน 2 กลุม ดังนี้
• กลุมประเทศผูผลิตน้ํามัน เศรษฐกิจในป 2547 ขยายตัวเฉลี่ยสูงราว 7.0% เทียบกับ 8.0% ในป 2546
โดยประเทศทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวสูงสุด คือ อิเควทอเรียลกินี (ขยายตัว 34.2% เทียบกับ 18.3% ในป 2546) รองลงมา คือ
ชาด (ขยายตัว 30.5% เทียบกับ 11.3% ในป 2546) และแองโกลา (ขยายตัว 11.2% เทียบกับ 3.4% ในป 2546) ตามลําดับ
• กลุม
 ประเทศทีม่ ใิ ชผผู ลิตน้าํ มัน เศรษฐกิจในป 2547 ขยายตัวเฉลีย่ ราว 4.4% เทียบกับ 2.9% ในป 2546
โดยประเทศทีเ่ ศรษฐกิจขยายตัวสูงสุด คือ เอธิโอเปย (ขยายตัว 11.6% เทียบกับทีห่ ดตัว 3.9% ในป 2546) รองลงมา คือ
โมซัมบิก (ขยายตัว 7.8% เทียบกับ 7.1% ในป 2546) และแกมเบีย (ขยายตัว 7.7% เทียบกับ 6.7% ในป 2546) ตามลําดับ
⇒ ปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจของ Sub-Saharan Africa ขยายตัวดี
• ราคาน้าํ มันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน
้ เศรษฐกิจโลกทีเ่ ติบโตอยางแข็งแกรงในป 2547
ทําใหความตองการใชนา้ํ มันของโลกเพิม่ ขึน้ สงผลใหราคาน้าํ มันในตลาดโลกปรับตัวเพิม่ ขึน้ ถึง 31.0% มาอยูท รี่ ะดับราว
37.8 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล เทียบกับ 28.9 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ในป 2546 ทําใหกลุม ประเทศผูผ ลิตน้าํ มัน
ใน Sub-Saharan Africa มีรายไดจากการสงออกน้าํ มันเพิม่ ขึน้ อาทิ อิเควทอเรียลกินี (สงออกน้ํามันเปนสัดสวนสูงถึง
98.3% ของมูลคาสงออกรวม) และชาด (สัดสวนราว 48.8% ของมูลคาสงออกรวม) ฯลฯ ประกอบกับสินคาโภคภัณฑ
สําคัญในตลาดโลก อาทิ เหล็ก ตะกัว่ ทองแดง ทอง เพชร และอาหาร (เปนสินคาสงออกสําคัญของหลายประเทศในภูมภิ าคนี)้
มีราคาสูงขึ้นเฉลี่ยราว 17.5% ในป 2547 จากที่เพิ่มขึ้น 10% ในป 2546 ทําใหประเทศใน Sub-Saharan Africa
มียอดเกินดุลการคาและมีทุนสํารองระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปน 60 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 2547 เทียบกับ
41 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 2546

∗

ขอมูลจากแหลงอืน่ ๆ โดยทัว่ ไปจะนิยามวาประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต หรือ Sub-Saharan Africa ประกอบดวย 48 ประเทศ (ไมรวม
ประเทศในแถบแอฟริกาเหนือ จํานวน 5 ประเทศ คือ แอลจีเรีย อียิปต ลิเบีย โมร็อกโก และตูนิเซีย) อยางไรก็ตาม ตามนิยามใน
รายงานของ IMF ประเทศในแถบแอฟริกาตอนใตมีจํานวน 42 ประเทศ อาทิ แอฟริกาใต แองโกลา กานา เคนยา มาดากัสการ
มอริเชียส และสวาซิแลนด ฯลฯ (แตไมรวมประเทศเอริเทรีย จิบตู ี ไลบีเรีย มอริเตเนีย และซูดาน)
ทัง้ นี้ ประเทศในแถบแอฟริกาตอนใตตามนิยามของ IMF แบงไดเปน 2 กลุม คือ
1) กลุม ประเทศผูผ ลิตน้าํ มัน (Oil Producing Countries) จํานวน 9 ประเทศ ไดแก แองโกลา แคเมอรูน ชาด สาธารณรัฐคองโก
โกตดิววั ร กาบอง อิเควทอเรียลกินี ไนจีเรีย เซาตูเมและปรินซิป
2) กลุม ประเทศทีม่ ใิ ชผผู ลิตน้าํ มัน (Non-oil Producing Countries) จํานวน 33 ประเทศ อาทิ เอธิโอเปย โมซัมบิก แกมเบีย ฯลฯ

•

มูลคาการลงทุนทางตรงจากตางประเทศสุทธิเพิม่ ขึน้ ในป 2547 มูลคาการลงทุนทางตรงจากตางประเทศสุทธิ
(Net FDI Inflows) ของประเทศใน Sub-Saharan Africa เพิ่มขึ้นมาอยูที่ระดับ 11 พันลานดอลลารสหรัฐ เนื่องจาก
ประเทศเหลานีอ้ ดุ มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทัง้ น้าํ มัน (พบมากในประเทศไนจีเรีย ซูดาน แอลจีเรีย และอิเควทอเรียลกิน)ี
เพชร ทองคํา แพลตตินมั (พบมากในประเทศแอฟริกาใต บอตสวานา นามิเบีย และแซมเบีย) ซึง่ ลวนเปนสินคาโภคภัณฑ
สําคัญที่ระดับราคามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จูงใจใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติดังกลาว ประกอบกับรัฐบาลของประเทศเหลานี้ตางมีนโยบายสงเสริมการลงทุนอยางจริงจัง
ดวยการเรงขจัดปญหาและอุปสรรคดานการลงทุน โดยการผอนคลายกฎระเบียบดานการลงทุนตาง ๆ และใหสทิ ธิประโยชนแก
นักลงทุนเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ในหลายประเทศยังเรงแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะในกิจการกอสรางระบบโครงสรางพืน้ ฐาน
เพือ่ จูงใจใหนกั ลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนเพิม่ ขึน้
• ความสงบทางการเมือง ปจจุบน
ั สถานการณทางการเมืองของหลายประเทศใน Sub-Saharan Africa เริม่ มี
เสถียรภาพดีขนึ้ โดยสวนหนึง่ เปนผลจากการทีร่ ฐั บาลของประเทศเหลานีไ้ ดเรงปฏิรปู ระบบการเมืองสูค วามเปนประชาธิปไตยมากขึน้
อาทิ เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2548 รัฐบาลบุรนุ ดีไดประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหมทไี่ ดบญ
ั ญัตใิ หมกี ารแบงอํานาจการปกครอง
ระหวางชนเผาตาง ๆ ในบุรนุ ดีอยางชัดเจน เพือ่ ยุตคิ วามขัดแยงระหวางชนเผา Tutsi (สัดสวนราว 14% ของประชากรบุรนุ ดี
ทัง้ หมด) และชนเผา Hutu (สัดสวนราว 85%) ซึง่ ดําเนินมานานถึง 11 ป นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2548 รัฐบาลโกตดิววั ร
และกลุม กบฏ New Forces ซึง่ มีฐานทีม่ นั่ อยูท างตอนเหนือของประเทศ ไดรว มลงนามในขอตกลงเจรจาสันติภาพระหวางกัน
โดยทัง้ 2 ฝายตกลงทีจ่ ะยุตสิ งครามระหวางกัน และใหมกี ารปลดอาวุธกองกําลังทหารโดยเร็วทีส่ ดุ รวมทัง้ จะรวมกันจัดการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีโกตดิววั รขนึ้ ในเดือนตุลาคม 2548 ดวย
⇒ แนวโนมเศรษฐกิจของ Sub-Saharan Africa
ลาสุดเมือ่ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2548 ทีผ่ า นมา ทีป่ ระชุมผูน าํ กลุม G-8 มีมติจะยกหนีใ้ หแกประเทศยากจน 14 ประเทศ
ในทวีปแอฟริกา อาทิ เอธิโอเปย และมาลี ฯลฯ รวมทัง้ จะใหเงินชวยเหลือเพือ่ ใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและลดความยากจนของ
ประเทศเหลานีเ้ ปนมูลคาราว 25 พันลานดอลลารสหรัฐ ก็ตาม แตกย็ งั คงมีปจ จัยทีอ่ าจบัน่ ทอนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
Sub-Saharan Africa อยูห ลายประการ อาทิ ปญหาความไมสงบทางการเมืองในบางประเทศ ผลิตภาพของแรงงานยังอยูใ นระดับต่าํ
การระบาดของโรคเอดส นอกจากนี้ ประเทศทีพ่ งึ่ พารายไดจากการสงออกสิง่ ทอเปนหลัก อาทิ เคปเวิรด เลโซโท มาดากัสการ
มอริเชียส และสวาซิแลนด ตองเผชิญการแขงขันทีส่ งู ขึน้ จากการเปดเสรีสงิ่ ทอโลกของ WTO เมือ่ ตนป 2548
ทัง้ นี้ IMF คาดวาเศรษฐกิจของ Sub-Saharan Africa จะขยายตัวเพิม่ ขึน้ ตอเนือ่ งเปน 5.2% ในป 2548
และ 5.6% ในป 2549 เนือ่ งจากราคาน้าํ มัน และสินคาโภคภัณฑทสี่ าํ คัญอืน่ ๆ ในตลาดโลกยังคงอยูใ นระดับสูง โดยคาดวา
เศรษฐกิจของกลุมประเทศผูผลิตน้ํามัน อาทิ แองโกลา ชาด สาธารณรัฐคองโก และอิเควทอเรียลกินี ยังคงขยายตัวดี
เนื่องจากมีการคนพบแหลงน้าํ มันใหม ๆ เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม แมเศรษฐกิจของ Sub-Saharan Africa จะมีแนวโนม
เติบโตดีขึ้น แตรายไดของประชากรในภูมิภาคนี้ยงั คงอยูใ นระดับทีต่ า่ํ กวา “Millennium Development Goal of
Halving Income Poverty” (ประชาชนมีรายไดยังชีพนอยกวา 1 ดอลลารสหรัฐตอวัน) โดยองคการสหประชาชาติ
(The United Nations) ตัง้ เปาหมายไววา ในอีก 10 ป ขางหนาหรือภายในป 2558 จะลดระดับความยากจนของประชากร
ในแอฟริกา ใหเหลือเพียงครึง่ หนึง่ เมือ่ เทียบกับป 2533

