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ค่าจ้างในเคนยาพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือน ท่ามกลางการฟื้นตัวจากโควิด 

 

 
ภาพ : พ่อค้าก าลังนับเงิน 

บริษัทเอกชนในเคนยาเพ่ิมค่าจ้างพนักงานในเดือน มิ.ย.ในอัตราสูงสุดในรอบ 21 เดือน เพ่ือเร่งผลผลิต ซึ่งส่ง
สัญญาณการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

จากข้อมูลของ Stanbic Bank Kenya ที่ใช้ดัชนี Purchasing Managers Index (PMI) เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นรายเดือนในธุรกิจภาคเอกชน ซ่ึงว่าด้วยเรื่อง ผลผลิต  ระเบียบการปฏิบัติใหม ่และ การจ้างงาน ปรากฏว่า 
เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ค่าจ้างมีการเติบโตสูงที่สุด นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  หากมองย้อนหลัง 
ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัว -5.5 % อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดการเดินทางและ
การปิดกั้นทางการค้าในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ก่อนที่จะตกต่ าลงอย่างช้าๆที่ 1.1% ในเดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2563 หลังจากผ่อนคลายมาตรการบางอย่าง  ช่วงเวลานั้น ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างและการ
ลดค่าจ้างเนื่องจากบริษัทต่างๆ ประสบปัญหายอดขายตกต่ าอย่างมาก 

นักวิเคราะห์จาก Stanbic Bank และ นักวิจัยชาวอังกฤษ IHS Markit มองว่า มีการขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ก็
นับว่ามากที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมาและส่วนใหญ่การเพ่ิมค่าจ้างจะถูกเชื่อมโยงกับความพยายาม
ในการเพ่ิมผลผลิต   ในมุมมองของดัชนี PMI หากค่าดัชนี PMI ที่สูงกว่า 50 แสดงว่า สภาพธุรกิจดีขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และ ค่า PMI ทีต่่ ากว่า 50 หมายถึง ความเชื่อมั่นที่น้อยลง   เดือนมิถุนายน PMI  มีค่า 51.0 ซ่ึงต่ า
กว่า เดือนพฤษภาคม ที่มีค่า 52.5  บ่งชี้ได้ว่า  แม้ว่าสภาพธุรกิจยังคงเป็นบวกในเดือนที่แล้ว แต่ก็ไม่ได้สดใส
เหมือนในเดือนพฤษภาคม  และ จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้จัดการ จ านวน 400 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
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กลุ่มธุรกิจการเกษตร การผลิต การก่อสร้าง และบริการ  มีจ านวน 18% ที่มองว่า มีความต้องการผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
ในขณะที่ 16% มองว่า การสั่งซื้อสินค้าลดลงอันเป็นผลมาจากก าลังซื้อของลูกค้าที่ลดลง 

Kuria Kamau นักยุทธศาสตร์ของ Stanbic Bank เขียนไว้ในรายงาน PMI ว่า  ในเดือนมิถุนายน มีการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจอย่างช้าๆ หลังจากมีการขยับขึ้นในเดือนพฤษภาคม อันมีผลมาจากการยกเลิกข้อจ ากัดด้านสาธารณสุขที่
เข้มงวด  ความต้องการสินค้าภายในประเทศและการส่งออกก็เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีจ านวนลูกค้าท่ีสูงขึ้นและมีกระแส
เงินสดหมุนเวียนในระบบเพ่ิมมากขึ้น แต่อัตราการเพ่ิมยังช้ากว่าในเดือนพฤษภาคม   ปริมาณการสั่งซื้อที่มีอยู่และ
ตลาดส่งออกเพ่ิมมากขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน  ส่วนหนึ่งมาจากแถบยุโรปที่ได้รับแรงหนุนจากการเริ่ม
กลับมาให้บริการเที่ยวบินโดยสารระหว่างไนโรบีและลอนดอนอีกครั้งหลังจากหายไปนาน 3 เดือน โดยมีสินค้าที่
บรรทุกใต้ท้องเครื่องมีมูลค่าเป็น 40% ของการขนส่งทั้งหมด   อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการน าเข้ามีการปรับเพ่ิมขึ้น
เป็นระยะเวลาสองเดือนติดต่อกัน มีผลมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น  แต่สุดท้าย  ผู้ค้าได้ผลัก
ภาระค่าใช้จ่ายนั้นให้กับผู้บริโภค   

ความคิดเห็นของผู้จัดการหลายคน มองว่า แนวโน้มทางธุรกิจ รวมถึง การฟ้ืนตัวของแผนขยายธุรกิจในอนาคต 
อาจจะเริ่มแย่ลงในเดือนมิถุนายน อันเนื่องมาจากระเบียบข้อจ ากัดใหม่ด้านสาธารณสุขส าหรับ 13 เขตในภูมิภาค
ทางตะวันตกของเคนยา เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดที่ก าลังลุกลามมากข้ึนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า ถึงแม้ว่า การเพ่ิมค่าจ้างพนักงานในเดือน มิ.ย.ในอัตราสูงสุดในรอบ 21 เดือน จะส่งสัญญาณการฟ้ืน
ตัวทางเศรษฐกิจที่ดีภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ก็ตาม  แต่ก็ไม่อาจบอกได้
ว่า จะฟ้ืนตัวในทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เนื่องจากวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลเคนยาได้ประกาศมาตรการ
ข้อจ ากัดเพ่ือรับมือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ใน 13 เขต หรือ เรียกว่า Hotspot Zone ได้แก่ Busia, Vihiga, 
Kisii, Nyamira, Kakamega,TransNzoia,Bungoma, Kericho, Bomet, Siaya, Kisumu, Homa Bay แ ล ะ 
Migori 

รายละเอียดมาตรการข้อจ ากัด มีดังนี ้

 การชุมนุมสาธารณะใน 13 เขต จะถูกระงับจนกว่าจะมีประกาศเพ่ิมเติม 
 เคอร์ฟิวใน 13 เขตดังกล่าว จ ากัดเวลา 19.00 น. ถึง 04.00 น. เขตอ่ืน ๆ จะคงเคอร์ฟิวเวลา 22.00 

น. ถึง 04.00 น. 
 ยกเว้นบริการที่จ าเป็นและฉุกเฉิน ห้ามเคลื่อนย้ายระหว่างโซนฮอตสปอตกับส่วนอื่น ๆ ของประเทศ 
 ตลาดที่ไม่ใช่อาหารและปศุสัตว์ ถูกปิดให้บริการชั่วคราว เป็นเวลา 30 วัน 
 นายจ้างแนะน าให้ลูกจ้างท างานจากที่บ้าน 
 งดชุมนุมทางกายภาพและบูชาทั้งหมดเป็นเวลา 30 วัน 
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 โรงพยาบาลต้องจ ากัดผู้มาเยี่ยม 1 รายต่อผู้ป่วย 1 ราย 
 งานศพทั้งหมดจะต้องจัดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการตาย และสามารถเข้าร่วมงานศพได้ไม่

เกิน 50 คน 
 งานแต่งงานมีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 30 คน 

 
สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้ลงทุนชาวไทยต้องพิจารณาและระมัดระวัง คือ  ต้นทุนการน าเข้าสินค้าในเคนยาปรับเพ่ิม
สูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเชื้อเพลิงและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น หรือค่าขนส่งสินค้าจากไทยที่
ปรับตัวขึ้นกว่า 80-100% จากภาวะขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าทางเรือทั่วโลก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการด าเนิน
ธุรกิจ   นอกจากนั้น คือ การที่การระบาดของ COVID ในเคนยาที่เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆ โดยมีนัยส าคัญใน
ภาคตะวันตกของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 13 เขตดังกล่าว ซึ่งอาจน ามาชึ่งมาตรการควบคุมการระบาดอัน
อาจส่งผลให้ธุรกิจที่เริ่มดีขึ้นนั้นจะได้รับผลกระทบอีกในอนาคตเช่นเดียวกับกรณีหลายประเทศในสหรัฐฯ หรือ
ยุโรป 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
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