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เคนยาปรับดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี หวังช่วยภาคธุรกิจสู้กับการระบาดของ COVID 19 และ 

ธนาคารกลางเคนยายอมรับเศรษฐกิจเคนยามีโอกาสจะขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 12 ป ีแนะภาคเอกชนเตรียมรับมือ 
 
เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 หลังการประชุม คณะกรรมการกำกับและดูแลนโยบายการเงินภาครัฐของเคนยา
The Monetary Policy Committee (MPC) ร่วมกับธนาคารกลางเคนยา (The Central Bank of Kenya : CBK) 
มีมติให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้นโยบายมากที่สุดในรอบ 3 ปี จากเดิมอัตรา 8.25% เป็น 7.25% นอกจากนั้น ยังผ่อนปรน
เงินสำรองความเสียหายจากหนี้เสียในระบบจากเดิมที่ให้มีเงินสำรองไว้ที่ 5.25% เป็น 4.25% โดยคาดหวังว่าจะมี
เม็ดเงินเพ่ิมข้ึนเพื่อปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจกว่า 35.2 ล้านพันล้านเคนยาชิลลิ่ง เพ่ิมเติมในการช่วยเสริมสภาพคล่อง
ทางการเงินให้กับภาคธุรกิจในเคนยา โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMES)  
 
การลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของเคนยามีระดับต่ำที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็น
ว่า ภาคธุรกิจในเคนยาประสบปัญหาสภาพคล่องและต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อประคองธุรกิจใน
ระหว่างที่ยังมีการระบาดของ COVID 19 ที่ทำให้ประเทศเคนยาและทั่วโลกอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะ
ตกต่ำทั่วโลก โดยจากสถานการณ์ล่าสุด ธนาคารกลางเคนยาได้ยอมรับว่า เศรษฐกิจเคนยาอาจขยายตัวแค่รอ้ยละ 
3.4 ในปี 2020 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวถึงร้อยละ 6.4 ก่อนเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 โดย
ปัจจุบันเคนยาพบผู้ติดเชื้อ  COVID 19แล้ว 25 คน (ตัวเลข ณ วันที่ 24 มีนาคม)   

 
นาย Patrick Njoroge ผู้ว่าการธนาคารกลางเคนยา Central Bank of Kenya (CBK)  

แถลงข่าวกับสื่อมวลชนเคนยาและต่างประเทศ 
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จากสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 รัฐบาลเคนยาตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อ
ดังกล่าวแล้ว 25 คน ได้ออกมาตรการหลายอย่างทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคงที่พอสรุปได้ มาตรการ
สำคัญมีดังนี ้
 

1. ระงับการเดินทางเข้าเคนยาของบุคคลทุกสัญชาติของ ปท. ที่มีการแพร่ระบาด ยกเว้นชาวเคนยา และ
ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตพำนักในเคนยา โดยจะต้องกักกันตนเอง (self-quarantine) 14 วัน 

2. ระงับการเรียน การสอน ในสถาบันการศึกษาท้ังหมด 
3. ขอให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและบริษัทเอกชน พิจารณาการทำงานที่บ้าน (Work from home)  
4. หลีกเลี ่ยงการใช้เงินสด โดยเปลี่ยนไปใช้การทำธุรกรรมที่ไม่ใช้เงินสด (cashless transaction) เช่น 

Mobile Money (Mpesa) หรือ บัตร credit/debit ต่างๆ 
5. หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือทำกิจกรรม ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เช่น ลดการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะ ลดพิธีกรรมทางศาสนา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
6. รัฐบาลเคนยาประกาศห้ามให้เที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศจากต่างประเทศเข้ามายังเคนยา ยกเว้น 

เที่ยวบินขนส่งสินค้าต่างๆ (cargo filight) โดยมีกำหนดเริ่มมาตรการนี้ตั ้งแต่หลังเที่ยงคืนวันพุธที่ 25 
มีนาคม เป็นต้นไป 

7. ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังเคนยาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จะต้องเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลจะกำหนด
และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วยตนเอง 

8. หากประเทศใดต้องการอพยพคนของตัวเองต้องดำเนินการภายในก่อนวันที่ 25 มีนาคมที่รัฐบาลกำหนด
ตามข้อ 1  

9. รัฐบาลเคนยาสั่งปิด ผับ บาร์ และให้ร้านอาหารเปิดบริการได้เฉพาะที่มีบริการจัดส่ง (Delivery) เท่านั้น  
10. หากผู้ที่รัฐบาลให้ทำการกักตัวเองหลังจากเดินทาง 14 วัน ไม่ยอมกักตัวเอง จะต้องมีโทษทางกฎหมาย

หรือถูกจับกุมและคุมขังในเรือนจำโดยไม่มีข้อยกเว้น 
11. หอการค้าเคนยา (KNCCI) ลงนามกับหอการค้ารัฐชาร์จาร์ (UAE) ในข้อตกลงด้านสินเชื่อโดยไม่มีดอกเบี้ย 

(80-10% ของสัญญาชื้อขาย และขยายระยะเวลาการให้เครติดกับผู้นำเข้าเคนยาเป็น 60-180 วัน 
หากมีมาตรการเพ่ิมเติม สคต. จะได้รายงานให้ทุกท่านทราบโดยเร็วต่อไป   
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ความเห็นของ สคต.  

สคต. เห็นว่า หลังจากเกิดการพบผู้ติดเชื้อ COVID 19 ในเคนยารายแรกเมื่อวันก่อนดังกล่าวนั้น เริ่มมีความตื่น
ตระหนกในคนทั่วไปที่ไม่เชื่อมั่นการตรวจสอบผู้เสี่ยงในการติดเชื้อและระบบสาธารณสุขของเคนยาว่าจะรับมือกับ
การระบาดของโรคดังกล่าวได้ ทำให้เกิดสิ่งต่างหลายอย่างๆ ซึ่งที่สำคัญ คือ  

ประการแรก เกิดการขาดแคลนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัส เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น ทำให้ราคาขึ้นสูงกว่าปกติถึง 3-4 เท่า และการเริ่มกักตุนสินค้าอาหารสำเร็จรูป เช่น 
ปลากระป๋อง แป้งข้าวโพด เป็นต้น ทำให้สินค้าเกิดภาวะขาดตลาดในห้างหรือร้านค้าบางแห่ง 

ประการที่สอง รัฐบาลส่งเสริมให้การชำระเงินและค่าบริการต่างๆ ในเคนยา เลิกหรือลดการใช้ธนบัตรเพราะถือ
แหล่งที่เสี่ยงกับการที่จะติดไวรัสได้ โดยจูงใจและสนับสนุนให้คนใช้ Mobile Money หรือ M-Pesa ในเคนยา โดย
ลดค่าธรรมเนียมและเพ่ิมวงเงินในการชำระสินค้าให้สูงขึ้น 

จากเหตุการณ์ท้ังสองข้างต้น ล้วนเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเป็นสถานการณ์ที่สะท้อน
ความตื่นตระหนกของคนที่มีต่อการระบาดของไวรัส COVID 19 ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยมีการบริหารจัดการและ
เพิ ่มการผลิตในสินค้าที ่เกี ่ยวข้องแล้ว ก็จะเป็นโอกาสให้สามารถส่งสินค้าต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ น้ำยาทำความสะอาด ถุงมือยาง ปลากระป๋อง แป้งข้าวโพด เป็นต้น มายังเคนยามากข้ึนต่อไป   
 
อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ระบาดยังยืดเยื้อทั้งในเคนยาและทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่จะเกิดขึ้นตามมาคง
เป็นเรื่องที่หลักเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็คงเป็นเรืองที่ทั้งท่านผู้ส่งออกไทยและภาครัฐของไทยต้องสู้และหาทางออกร่วมกัน
ต่อไป เป็นกำลังให้ทุกท่านนะครับ 
 
ผู้ส่งออกท่ีสนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวประเทศเคนย่า ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ 
ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา Business Daily 
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