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East Africa Region (ภูมิภำคแอฟริกำตะวันออก) 

กำรส่งออกของเคนยำไปยังภูมิภำคแอฟริกำตะวันออกยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่องในปี  2561 โดยมีมูลค่ำ 1.29 
พันล้ำนดอลลำร์ลดลง 2.5% จำก 1.31 พันล้ำนดอลลำร์ในปี 2560 

 กำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องถูกมองว่ำเป็นผลจำกประสิทธิภำพของภำคกำรผลิตของเคนยำ ท่ำมกลำงข้อพิพำททำง
กำรค้ำอย่ำงต่อเนื่องกับแทนซำเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในตลำดที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภำคซึ่งน ำเข้ำมำกขึ้นในปี 2561 

 ข้อมูลที่เผยแพร่โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติของเคนยำเมื่อเมษำยน 2562 แสดงให้เห็นว่ำกำรค้ำของเคนยำกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนชะลอตัวลง โดยรำยได้จำกซูดำนใต้ลดลงมำกที่สุดติดลบ - 22.6 เปอร์เซ็นต์ จำก 167 ล้ำนเหรียญในปี 
2560 เหลือ 130 ล้ำนเหรียญ 

 อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรส ำรวจทำงเศรษฐกิจในปี 2562 กำรค้ำขำยกับแทนซำเนียเพ่ิมขึ้น 4.3% เป็น 298 ล้ำน
ดอลลำร์ เกือบคล้ำยกันกับรวันดำทีม่ีรำยรับเพิ่มข้ึนถึง 178 ล้ำนดอลลำร์จำก 171 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2560 

 กำรส ำรวจระบุเพ่ิมเติมว่ำกำรน ำเข้ำโดยเคนยำจำกภูมิภำคแอฟริกำตะวันออกเพ่ิมขึ้น 12.4% เป็น 685 ล้ำน
ดอลลำร์ในปี 2561 และคิดเป็น 33.3 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำจำกแอฟริกำ 

 มูลค่ำกำรน ำเข้ำจำกยูกันดำส่วนใหญ่มำจำกกำรน ำเข้ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  น้ ำตำล นมและอำหำรสัตว์ที่เพ่ิมขึ้น 
17.6% เป็น 494 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ขณะที่กำรน ำเข้ำจำกแทนซำเนียเพ่ิมขึ้นจำก 172 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2560 เป็น 178 
ล้ำนดอลลำร์ในปี 2561 

The Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa) 

กำรส่งออกรวมของเคนยำไปยังรัฐสมำชิก Comesa ลดลงร้อยละ 3.8 จำก 1.66 พันล้ำนดอลลำร์ในปี 2560 เป็น 
1.6 พันล้ำนดอลลำร์ในปี 2561 ในขณะที่กำรน ำเข้ำของเคนยำจำกอียิปต์และแอฟริกำใต้สมำชิกส ำคัญของ Comesa 
เติบโตขึ้น 2.7 เปอร์เซ็นต์และ 4.6% เป็น 363 ล้ำนดอลลำร์และ 647 ล้ำนดอลลำร์ตำมล ำดับ โดยมูลค่ำกำรน ำเข้ำจำก
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แซมเบีย มอริเชียสและ eSwatini ลดลง 11.0, 16.6 และร้อยละ 23.2 ถึง 69 ล้ำนดอลลำร์, 61 ล้ำนดอลลำร์และ 86 ล้ำน
ดอลลำร์ตำมล ำดับในปี 2561 

Asia and the Far East (เอเชียและตะวันออกไกล) 

โดยรวมแล้วเคนยำมีก ำไรจำกกำรส่งออกเพ่ิมขึ้น 3.2% เป็น 6.13 พันล้ำนดอลลำร์ในปี 2561 สำเหตุหลักมำจำก
กำรส่งออกไปยังเอเชียเติบโต 11.4% โดยมูลค่ำกำรส่งออกไปยังเอเชียมีมูลค่ำ 1.81 พันล้ำนดอลลำร์และคิดเป็นสัดส่วน 
29.5% ของกำรส่งออกทั้งหมดในปี 2561 ส่วนกำรส่งออกทั้งหมดไปยังตะวันออกไกลเพ่ิมขึ้น 5.5% เป็น 1.17 พันล้ำน
ดอลลำร์ในปี 2561 หรือคิดเป็น 64.8% ของรำยไดก้ำรส่งออกท้ังหมดจำกเอเชีย 

 กำรเพ่ิมข้ึนของกำรส่งออกไปยังตะวันออกไกลส่วนใหญ่เกิดจำกกำรส่งออกไปยังอินเดีย จีน ไทยและอัฟกำนิสถำน 

 จำกข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติเคนยำ (KNBS) พบว่ำกำรส่งออกผักตระกูลถั่วแห้งไปยังอินเดียเพ่ิมขึ้น
มำกกว่ำ 5 เท่ำ และกำรส่งออกเศษอลูมิเนียมและขนสัตว์เพ่ิมขึ้นอย่ำงมำกส่งผลให้ยอดส่งออกรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น  
อย่ำงไรก็ตำม กำรส่งออกทั้งหมดไปยังปำกีสถำนซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภำคส ำหรับชำของเคนยำลดลงจำก 
641 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2560 เหลือ 594 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2561 เนื่องจำกมูลค่ำชำที่ส่งออกลดลง7.5%  

The Middle East (ตะวันออกกลำง) 

มูลค่ำกำรส่งออกไปยังตะวันออกกลำงขยำยตัว 24% เป็น 637 ล้ำนดอลลำร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรส่งออก
ไปยังสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และซำอุดิอำรเบียเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก 

 กำรเติบโตของรำยได้จำกกำรส่งออกจำกสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ส่วนใหญ่มำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของกำรส่งออกชำร้อย
ละ 5.2 คิดเป็นร้อยละ 46.8 ของสินค้ำชำที่ส่งออกทั้งหมด 

Europe (ยุโรป) 

ในปี 2561 เคนยำส่งออกไปยังสหภำพยุโรปเพ่ิมขึ้น 4.4% ซึ่งคิดเป็น 21.4% ของกำรส่งออกทั้งหมดที่ 1.31 
พันล้ำนดอลลำร์ โดยได้แรงหนุนหลักจำกกำรส่งออกไปเนเธอร์แลนด์และสหรำชอำณำจักรที่เพ่ิมขึ้นเป็น 464 ล้ำนดอลลำร์ 
และ 402 ล้ำนดอลลำร์ตำมล ำดับเนื่องจำกกำรส่งออกเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์พืชสวนในปี 2561 

แม้ว่ำไม้ตัดดอกที่คิดเป็นสัดส่วนส ำคัญของกำรส่งออกที่ส่งไปยังเนเธอร์แลนด์ แต่กำรเพ่ิมขึ้นที่มีนัยส ำคัญที่สุดคือ
กำรส่งออกอะโวคำโดที่เพ่ิมขึ้นป็นสองเท่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรส่งออกของเคนยำไปยังเยอรมนีลดลงร้อยละ 4.9 มูลค่ำ 112 
ล้ำนดอลลำร์ ส่วนใหญ่เนื่องจำกกำรลดลงของมูลค่ำของกำแฟทีส่่งออกไปเยอรมนี 

America (สหรัฐอเมริกำ) 

กำรค้ำขำยกับอเมริกำเคนยำมีรำยได ้ 473 ล้ำนดอลลำร์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรส่งออกเครื่องแต่ง
กำยและอุปกรณ์เสริมเสื้อผ้ำ แต่กำรค้ำขำยกับแคนำดำลดลง 13.6% เหลือ 31 ล้ำนดอลลำร์ในปี 2561 เนื่องจำกกำร re-
export ของเชื้อเพลิงอำกำศยำนลดลง 
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