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Headlines: Bad business climate and cheap imports killing East Africa economic dream 
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แผนของประเทศแอฟริกาตะวันออกเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตก าลังมีความเป็นไปได้น้อยลง
เนื่องจากผู้ผลิตรายเดิมต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินและการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้นจากการน าเข้าสินค้าราคาถูก 

ทั่วทั้งภูมิภาค รัฐบาลได้ระบุภาคการผลิตว่าเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างการจ้างงานและลด
ความยากจน 

ในเคนยาภาคการผลิตอยู่ในวาระการพัฒนาด้านการบริหารงานของ Jubilee ซึ่งเป็นหน่ึงในสี่อุตสาหกรรมบิ๊กโฟร์ที่ได้รับ
การยืนยันจากรัฐบาลว่าจะผลักดันใหม้ีการเติบโต การผลิตคาดว่าจะคิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี 
2015 เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 8.4% แต่การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะพลังงานและการขนส่งการแข่งขันจากการน าเข้าจาก
จีนท าใหก้ าลังซื้อลดลง ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น นโยบายที่ไม่เอื้ออ านวยรวมทั้งการเพิ่มภาษีและสินค้าปลอมท าให้เกิดอุปสรรค
ในเส้นทางการพัฒนาของภาคนี้ 

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งภูมิภาค ARM Cement Ltd เข้าร่วมกับผู้ผลิตหลายรายที่มีล้มไป ในขณะที่คน
อื่นพยายามเอาชีวิตรอด โดย ARM ถูกลงโทษเนื่องจากมีหนี้จ านวนมากและหุ้นของบริษัทถูกระงับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ไนโรบี 

ARM เข้าร่วม Unga Group ซึ่งมีหุ้นระงับช่ัวคราวเพื่ออ านวยความสะดวกในการเจรจาการควบรวมกิจการโดย บริษัท 
Seaboard ของสหรัฐ ผู้ผลิตรายอื่น ๆ เช่น Bamburi Cement, East African Portland Cement Company, Unga Group, 
British American Tobacco, and East Africa Breweries Ltd ต่างประกาศการได้รับผลก าไรลดลงหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินการ 

Phyllis Wakiaga ผู้บริหารระดับสูงของ the Kenya Association of Manufacturer กล่าวว่า การเสียภาษีในระดับสูง
และในสภาพแวดล้อมทีน่โยบายไม่อาจคาดเดาและไม่แน่นอน ค่าใช้จ่ายพลังงานทีสู่งขึ้น ความขาดแคลนทักษะทางเทคนิคท่ีจ าเป็น
และต้นทุนแรงงานท่ีสูงจะเป็นตัวขัดขวางการเติบโตทางธุรกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
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ความจริงที่ว่าภาคการผลิตซึ่ง contribute ให้กับ GDP ลดลงสู่ระดับ 8.4% ในปี 2017 จากร้อยละ 9.2 ในปี 2016 ซึ่ง
อยู่ในภาวะวิกฤตเห็นได้ชัดในข้อมูลของธนาคารกลางเคนยาที่แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตเป็นผู้น าในการผิดนัดช าระหนี้ เนื่องจาก
ไม่สามรถกูเ้งินเพิ่มได้ 

the quarterly economic review ระบุว่า สถิติของ CBK ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้แสดงให้เห็นว่าเงินสินเช่ือที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น 455.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมจาก 390.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2017 ภาค
การผลิตมีการเพิ่มขึ้นของ NPLs มากที่สุดอันเนื่องมาจากการชะลอตัวทางธุรกิจ ท าให้เกิดการชะลอการช าระคืนเงินกู้  

ไม่ใช่เฉพาะในประเทศเคนยาซึ่งเป็นภาคที่ก าลังล าบาก สมาคมการผลิตผู้ผลิตยูกันดากล่าวว่า ในยูกันดาความท้าทายใน
การด าเนินกิจการท าให้อุตสาหกรรมต้องลดการด าเนินงาน มีการผลิตเพียงร้อยละ 54 ของก าลังการผลิต 

ในประเทศแทนซาเนียความท้าทายท่ีน่าสนใจ เช่น ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ ากัด และภาระภาษีท่ีสูง
ได้ส่งผลลบต่อภาครัฐต่อ GDP ทีล่ดลงจากร้อยละ 7.6 ในปี 2011 เป็นร้อยละ 4.9 เมื่อปีที่แล้ว  

รายงานจาก Oxford Business Group ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้ค าปรึกษาระดับโลกกล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีความท้าทาย
ส าหรับผู้ผลิตในประเทศเนื่องจากภาระภาษีท่ีเพิ่มขึ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่ลดลงมีผลกระทบต่อการเติบโตของภาคธุรกิจ
ในประเทศแทนซาเนีย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ไม่มีภาคการผลิตที่แข็งแกร่งโดยพิจารณาจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งครอง
ส่วนแบ่งมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทั้งหมด 

การผลิตอื่นๆ ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สารเคมีเฟอร์นิเจอร์ ยางและพลาสติก แร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะ โลหะประดิษฐ์ 
โลหะขั้นพื้นฐานและกระดาษ 

สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าแม้ว่าแอฟริกาตะวันออกจะมีทรัพยากรที่หลากหลาย แต่ระดับการเพิ่ม
มูลค่ายังคงต่ าอย่างต่อเนื่อง แม้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 2.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2010 เป็น 6.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2016 

โครงสร้างพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมหมายถึงว่า ประมาณร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์ถูกบริโภคในตลาดในประเทศ โดย
เคนยาสามารถส่งออกได้เพียงร้อยละ 18 ของสินค้าที่ผลิตโดยมีตลาด EAC คิดเป็นร้อยละ 6 และ ส่วนที่เหลือของโลก 12 
เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างนี้มีจะไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้า ค่าภาษี ค่าขนส่ง ค่าขนส่ง และการ
น าเข้าสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน สถานการณ์ของผู้ผลิตยังไม่ได้รับผลดีจากการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมายและสินค้าลอกเลียนแบบในตลาดซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อผู้ผลิตบางรายอย่างหนัก 

ในประเทศเคนยาคาดว่าผู้ผลิตจะต้องสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 50 ของรายได้และร้อยละ 
10 ของช่ือเสียงของบริษัท เนื่องจากมีการปลอมแปลงสินค้าปลอมแปลง และรัฐบาลต้องสูญเสียรายได้ภาษีประมาณ 80 ล้าน
เหรียญต่อปี 
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 ในเคนยา การเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าร้อยละ 30 และการน าภาษีมูลค่าเพิ่มไปใช้ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นภัยคุกคาม
ที่แท้จริงซึ่งอาจเป็นผลให้ภาคการผลิตไม่สามารถเดินต่อไปได้ 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศเคนยากลายเป็นประเด็นที่เสียเปรียบมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
ธุรกิจจะต้องตัดสินใจอย่างหนักและมีเหตุผลว่าควรแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือส่งต่อภาระภาษีให้กับผู้บริโภคที่มีภาระมาก
อยูแ่ล้วเพื่อที่จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น "นางสาววาคากากากล่าว 

ขณะที่ความท้าทายภายในประเทศก าลังทวีความรุนแรงข้ึนการเปิดตลาดแอฟริกาตะวันออกต่อสินค้าน าเข้าราคาถูกเป็น
ความหวังสุดท้าย 

จากการส ารวจโดย KAM ต้นปี 2018 แสดงให้เห็นว่า 63% ของผู้ผลิตอ้างว่าการน าเข้าราคาถูกเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุด
ต่อความสามารถในการแข่งขันของพวกเขา 

สถิติแสดงให้เห็นถึงมูลค่าการน าเข้าของเคนยาจากจีนอยู่ที่ 3.8 พันล้านเหรียญในปีที่แล้ว โดยแทนซาเนียน าเข้า 1.5 พันล้าน
เหรียญและอูกันดา 985 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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