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คนเคนยาชะลอการใช้จา่ยแม้ในช่วงเทศกาลครสิต์มาส สง่ผลหลายธรุกิจยอดขายพลาดเปา้ สะท้อนปัญหา
เศรษฐกิจชะลอตัวและสภาพคล่องทางการเงินในระบบเศรษฐกิจเคนยา 
 
ผู้ค้าปลกีของเคนยาประสบกับยอดขายในช่วงคริสต์มาสที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีเนื่องจากการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคลดลง สะท้อนใหเ้ห็นถึงปัญหากระแสเงินสดในระบบเศรษฐกจิทีเ่กิดจากการเลิกจ้างทีเ่พิ่มข้ึนและการ
ขยายตัวด้านการลงทุนของเอกชนที่เพิม่ขึ้นในระดบัที่ลดลงกว่าปีก่อน (2018) 
 
โดยจะเห็นได้จาก กลุ่มธุรกิจใหญ่ 3 กลุ่มที่มียอดขายพลาดเป้าอย่างมากคือ กลุ่มซุปเปอร์มาร์เก็ต ตัวแทนจำหน่าย
เสื้อผ้า และอาหารโดยเฉพาะไก่ทีเ่ป็นอาหารที่นิยมนำมาปรงุอาหารในช่วงเทศกาล 
 
ปัญหาสภาพคล่องของกระแสเงินสดเริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึนในระบบเศรษฐกจิของเคนยา ไม่เฉพาะแต่
ภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่พลาดเป้าดังกลา่วข้างต้น แม้แต่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานใน
กำกับของรัฐบาลเคนยา และส่วนปกครองท้องถ่ิน (County) ก็ได้ชะลอการจ่ายเงินให้แกซ่ัพพลายเออร์มากกว่า
100 ล้าน USD ทำใหซ้ัพพลายเออรบ์างรายต้องลดการดำเนินงานปลดพนักงานหรือรับงานประมลูจากรัฐบาล
เนื่องจากขาดสภาพคลอ่งและประสบปญัหาขอสินเช่ือเพิ่มเติมจากธนาคาร 
 
ผลสำรวจของธนาคารกลางทีพ่บว่า ปรมิาณเงินสดในกระเปา๋ของคนเคนยา ลดลงสูร่ะดับต่ำสุดในรอบ 4 ป ี(2015) 
โดยข้อมูลจากธนาคารกลางของเคนยา (CBK) ว่าเงินทีห่มุนเวียนที่อยู่นอกระบบธนาคารลดลงสูร่ะดบั 176.9 
พันล้านเคนยาชิลลิ่ง (ประมาณ 50,000 ล้านบาท) ในเดือนตุลาคม 2019 ช่ึงต่ำสุดจากระดบัเดียวกันในเดอืน
กรกฎาคม 2015 
 
ผู้ค้าปลกีต่างๆ รู้สึกว่าวิกฤติการเงินที่ซบเซาทำใหผู้้ค้าปลกีโดยเฉพาะซเูปอร์มาร์เก็ตจำนวนมากเสนอส่วนลด
จำนวนมากกว่าปกตเิพื่อกระต้นยอดขายเพื่อให้ได้กระแสเงนิสดมาบ้าง  
 
อยา่งไรก็ดี แม้ภาคธุรกิจต่างผิดหวังกับยอดขายในช่วงเทศกาลคริสตม์าส แต่ยังมีภาคธุรกจิที่ยงัมียอดขายตามที่
คาดหวังได้แก่ ภาคการท่องเที่ยวและการขนสง่ ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางก
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เพิ่มข้ึน  ซึ่งกส็่งผลให้อัตราการเข้าพักในโรงแรมเพิม่ขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการขนสง่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถประจำ
ทาง สายการบิน หรือ รถไฟ  
 
โดยจากทีผู่้สือ่ข่าวได้สัมภาษณ์ธุรกิจต่างๆ ล้วนได้แต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า คนมาเข้าร้านค้ามากข้ึนตามปกติ แต่
จำนวนเงินที่ใช้จ่ายตอ่คนกลบัลดลงจากทกุๆปี โดยส่วนใหญ่จะช้ือของเท่าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำตาล 
นม ขนมปัง มากกว่าใช้จ่ายของตามเทศกาล 
 
นาย Dan Githua ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารของ Tusker Mattresses Ltd ผู้ค้าปลีกสินค้าประเภทของตกแต่ง
บา้นหลายใหญ่ของเคนยา กล่าวว่าการเพิ่มข้ึนของปริมาณคนที่เข้ามาร้านค้าของเขาไม่ได้ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มข้ึน 
 
โดยหากจะพิจารณาจากพื้นที่ทีม่ีกำลงัช้ือชบเซามากทีสุ่ดในท้องถ่ินของเคนยา จะพบว่า เมอืง Mombasa ที่ไดร้บั
ผลกระทบมากทีสุ่ด แต่ก็ยังเห็นตัวเลขการใช้จ่ายค่าแก้สเพือ่มาเตรียมอาหารทีเ่พิ่มข้ึนต่อเนื่องในเคนยาตะวันตกใน
เขตเมือง Kisii, Kisumu, Kakamega และ Eldoret” 
 
ความคิดเห็นที่คล้ายกันเกี่ยวกบัเรื่องกำลังช้ือลดลงนั้น สะทอ้นจากกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าทีป่กติมียอดขาย
เพิ่มข้ึนในช่วงคริสมาสตท์ี่ผูบ้ริโภคจะเลือกช้ือเสื้อผ้าและรองเท้าใหม ่
 
“ตอนนี้เราสามารถอยู่ได้นานกว่าหนึ่งช่ัวโมงโดยไม่มลีูกค้าคนเดียวเดินเข้ามามันแยม่ากตั้งแต่กลางปีนี้” Lucy 
Jerusha ผู้ขายเสือ้ผ้าเด็กในเมอืงไนโรบ ีกล่าว  ทั้งนี้ ก่อนหน้าช่วงเทศกาลต่างร้านเสื้อผ้าเหล่าน้ีต่างคาดหวังว่าจะ
มียอดจำหน่ายมากข้ึน “ ฉันนำเข้าสิ่งของจากจีนและมันผิดปกติมากที่จะมีสต็อคมันไม่เคลือ่นไหวเท่าที่เคย” 
ผู้ขายสินค้าชุดช้ันในและเสื้อผ้าเด็กที่ Sasa Mall รายหนึ่งในไนโรบี กล่าว 
 
ตัวเลขที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจเคนยากำลงัมปีัญหาน้ัน ก็คือ ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกจิเคนยาที่คาดว่าจะ
ขยายตัวเพียง 5.6% ในไตรมาสทีส่อง (เดือนมิถุนายน 2019) ลดลงจาก 6.4% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
 
แม้หากพจิารณาจากตัวเลขดังกล่าว ก็จะเห็นว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกจิแล้วนั้น แต่ธุรกิจต่างๆ ก็ยังมีความ
เสี่ยงที่จะประสบปญัหาอยู่  โดยนาย Jibran Qureishi นักเศรษฐศาสตร์ช้ันนำ ของ Markit Stanbic Bank 
เคนยา กล่าวว่า เขาได้สอบถามผูจ้ัดการฝ่ายจัดซื้อหลายบรษัิทในเคนยาพบว่า ในสองปีทีผ่่านมานั้น ธุรกิจเกือบทุก
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กลุ่มประสบปัญหาที่ยอดขายลดลงจากที่กำลังช้ือของคนนั้นลดลง โดยเขากล่าวอีกว่า บริษัท ต่างๆกำลังดิ้นรนกบั
ยอดขายและผลกำไรที่ลดลงในเศรษฐกจิที่ยังคงมีอยู่อย่างตอ่เนื่องนบัตั้งแต่ปี 2560 เมื่อเคนยาผ่านการเลือกตั้ง
ทั่วไปที่ช้ำ  นอกจากนั้น บริษัท สำคัญ ๆ ได้หยุดการจ้างพนกังานใหม่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งได้เห็นการสญูเสียงาน
จำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อเกือบทุกภาคส่วน 
 

 
ภาพของคนเคนยาท่ีเคยมีความสขุในเทศกาลคริสตม์าส 

 
นาย Jacqueline Mugo ผู้อำนวยการบรหิารของ FKE สหพันธ์นายจ้างเคนยา (FKE) กล่าวถึงผลกระทบของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกจิทีล่ดลงของเคนย่าในปี 2019 นี้ว่า “ปีนี้เราไมม่ีเงิน เศรษฐกจิทำให้เรามีเงินน้อย คนยากจน 
บุคคลทั่วไปกำลังดิ้นรนอย่างแทจ้รงิและค่าครองชีพสูงและคาดเดาไม่ได้” เขายังกล่าวเพิ่มเตมิ สะท้อนปญัหาอกีว่า
“แม้แต่การขยายตัวเกินกว่าร้อยละห้าของ GDP (ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ) ก็ไม่ได้แปลงเป็นเงินใน
กระเป๋าของผู้คน มันเป็นครสิมาสตท์ี่ยากสำหรับคนและเราหวังว่า รัฐบาลจะมีนโยบายที่ทำใหเ้ราก้าวผ่านมันไปได้
ในอนาคต” 
 
นักลงทุน และ บริษัทขนาดใหญ่ เลือกที่จะไมล่งทุนในการขยายธุรกิจหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ซึง่ท้ายทีสุ่ด ก็สง่ผล
กระทบจากการที่จะมีรายได้เพิ่มข้ึนและเพิ่มเงินใส่เงินในกระเป๋าของผู้คนและเพิม่การหมุนเวียนเงินสดนอก
ธนาคาร โดยข้อมูลจากธนาคารกลางเคนยา  (CBK) แสดงให้เห็นว่าเงินฝากระยะยาวและเงินฝากประจำที่
เกี่ยวข้องกบั บริษัท ขนาดใหญ่และมเีงินสดเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจาก 1.34 พันล้านเคนย่าชิลลิ่งในเดอืนพฤษภาคม 
2019 เป็น Sh1.4 พันล้านเคนย่าชิลลิ่งในเดือนกันยายน 2019  และ เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศยังเพิม่ขึ้นจาก 
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577.9 พันล้านเคนย่าชิลลิง่ เป็น 607.4 พันล้านเคนย่าชิลลิง่ซึ่งบ่งช้ีว่า ผู้มั่งค่ังและร่ำรวยกำลังปกปอ้งเงินของพวก
เขา และป้องกันความเสี่ยงเมื่อเทียบกับสกลุเงินท้องถ่ิน 
 
ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า ปัญหาเศรษฐกิจของเคนยาเริ่มสะท้อนความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ นับตั้งแต่ปี 2017 ที่กระแสเงิน
สดของระบบเศรษฐกิจของเคนยาเริ่มมีปัญหา จนส่งผลต่อกำลังซื้อของคนเคนยาในปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีปัญหาและไม่สดใส สคต. ยังเช่ือว่าปัญหาดังกล่าวก็ยังจะเป็นปัญหาใหญ่
ต่อไปในปี 2020 ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ดี ด้วยเคนยายังมีแผนพัฒนาประเทศและยังเป็นตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุน
ต่างชาติที่ยังสามารถเติบโตและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าประเทศอื่นในโลกที่ระดับ 5-6% ปัญหา
ดังกล่าวคงไม่รุนแรงมากไปกว่าน้ีมากนัก ทั้งนี้ คงต้องข้ึนอยู่กับรัฐบาลเคนยาเองว่าจะมีนโยบายทางการเงินการ
คลังเพื่อบรรเทาปัญหาเหล่านี้อย่างไร ปัจจุบัน เริ่มมีมาตรการทางการเงินการคลังหลายอย่างออกมา อาทิ เช่น 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตบางรายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ ข้ึน
ธรรมเนียมการใช้รถไฟเพื่อการนำเข้าสินค้า เป็นต้น โดยนโยบายส่ วนใหญ่คือการเพิ่มกระแสเงินสดในระบบ 
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ๆในประเทศ ลดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศน่ันเอง 

โดยสำหรับประเทศไทยน้ัน ผู้ส่งออกไทยคงต้องปรับวิธีการส่งออกสินค้าและการชำระเงินให้ยืดหยุ่นมากข้ึน โดย
อาจมุ่งเสนอขายสินค้าจำนวนไม่มากต่อครั้ง เพื่อลดภาวะความเสี่ยงที่ผู้นำเข้าจะไม่ชำระสินค้าหากเป็นสินค้ามูลค่า
มากๆหรือเป็นจำนวนที่มากเกินความจำเป็น และควรระมัดระวังการทำธุรกจิกับบรษัิทขนาดเลก็ของเคนยาที่อาจมี
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องดังกล่าวต่อไป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนย่า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ 
ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 

 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/

