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บริษัทระดับโลกชี้ช่องโหว่นโยบายการคลังขาดดุลของเคนยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : อาคารส านักงานกระทรวงการคลัง ประเทศเคนยา 

นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกคาดการณ์ว่า การขาดดุลงบประมาณของเคนยาจะมีมากกว่า -7.5% ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ทีป่ระมาณการไว้ปีงบประมาณนี้ โดยอาจจะไมบ่รรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการจัดเก็บรายได้จากภาษีทีร่ัฐบาลเคนยาวางแผนไว้ 

รายงานการคาดการณ์ในเดือนกรกฎาคม ส าหรับ sub-Saharan Africa ซึ่งรวบรวมโดย Barcelona-based 
Focus Economics ระบุว่า ธนาคารชั้นน าของโลก 11 แห่ง รวมถึง ที่ปรึกษา และ สถาบันเชิงนโยบาย ต่างมี
มุมมองเดียวกันว่า  ภาวะการคลังของเคนยาจะขาดดุลอยู่ที่เฉลี่ย -7.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในปีงบประมาณนี้ จากทีเ่คยประมาณการไว้ที ่-8.7% ในปีก่อนหน้า  กระทรวงการคลังมองว่า การขาดดุล
งบประมาณจะถูกแก้ไขปัญหาผ่านการกู้ยืมเงินและจะขาดดุลลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ -3.6 % ในอีก 3 ปีข้างหน้าโดย
พิจารณาจากการลดรายจ่ายและการเติบโตของรายได้  แต่ Jee -A van der Linde นักเศรษฐศาสตร์จาก Oxford 
Economics กลับมองว่า  มาตรการรัดเข็มขัดทางการคลังที่มีมาหลายปีของรัฐบาลเคนยาไม่บรรลุผลส าเร็จ  
เนื่องจากมีการด าเนินนโยบายการคลังที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ คงต้องใช้เวลานานในการน านโยบายขาดดุล
ทางการคลังไปสู่ฐานะการคลังที่มั่นคงได ้

ส าหรับการคาดการณ์เกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณสูงสุดส าหรับเคนยา Fitch Ratings คาดการณ์ไว้อยู่ที่         
-9.0% ตามด้วย Economist Intelligence Unit (-8.8%), Goldman Sachs (-8.4%), HSBC (-8.2%) และ 
JPMorgan (-8.0%)  ส่วนการคาดการณ์เกี่ยวกับช่องโหว่ด้านงบประมาณต่ าสุดของเคนยา  Moody's Analytics 
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คาดการณ์ไว้อยู่ที่ -6.8% ของ GDP ตามด้วย Fitch Solutions (-6.9%) Citigroup Global Markets (-7.7%) 
BNP Paribas (-7.8%) Oxford Economics (-7.9%) และ Euromonitor International (-7.9%) 

การวิเคราะห์โดยส านักงานงบประมาณของรัฐสภาเคนยา (the Parliamentary Budget Office - PBO) มองว่า 
ช่วงเดือนมิถุนายน 2556 ถึง มิถุนายน 2563 เคนยาขาดดุลทางการคลังเฉลี่ยอยู่ที่ -7.6% เทียบกับเป้าหมายที่
มีอยู่ -4.0%  ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ พบว่า มีค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย 3.6% ใน 7 ปี แสดงถึง การคาดการณ์
รายได้ในอนาคตและการขาดดุลงบประมาณได้เสมือนจริง และบอกได้ว่า การตัดสินใจในงบประมาณโดยรวมไม่ได้
ถูกชี้น าโดยความเป็นจริง แต่ชี้น าโดยความต้องการที่น าไปสู่ต าแหน่งทางการคลังที่น่าพอใจ มากกว่า 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า  รัฐบาลเคนยามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยมีงบประมาณ
รายจ่ายมากกว่าประมาณการรายได้ ซึ่งท าให้รัฐบาลต้องมีการกู้เงิน เพ่ือสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและเร่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากในช่วงที่
ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศยังมีข้อจ ากัดจากอัตราการใช้ก าลังการผลิตที่ยังไม่เต็มศักยภาพ 
ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงอยู่ในภาวะซบเซา โดยการด าเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล
ดังกล่าว เป็นการขาดดุลส าหรับรายจ่ายเพ่ือการลงทุน ซึ่งการลงทุนภาครัฐจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนใน
ภาพรวมของประเทศ ช่วยกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนเพ่ิมจากภาคเอกชนด้วย 

ภายใต้การด าเนินนโยบายการคลังในลักษณะดังกล่าว เคนยาจะด าเนินการกู้เงินเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสรายได้ 
กระแสรายจ่าย ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีการวางแผนการกู้เงินและ
บริหารเงินคงคลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและรอบคอบรัดกุม  
ทั้งนี้ เคนยาจะต้องบริหารเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา โดยค านึงถึงภาระ
ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นต้นทุนในการเก็บรักษาเงินคงคลังที่ไม่ควรจะมีมากเกินความจ าเป็น 

อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป หากภาวะเศรษฐกิจเคนยาสามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ รัฐบาลเคนยาก็อาจไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยภาคเอกชนจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจต่อไป 
 
สถานการณ์การเงินการคลังของเคนยาดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีนโยบายด้านการเงินที่ไม่เอ้ือกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อาทิ เช่น การเพ่ิมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากร้อยละ 14-
16 เป็นร้อยละ 20 ท าให้ราคาสินค้าที่ภาษีดังกล่าว เช่น รถยนต์ ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการเคเบิ้ลทีวีและ
อินเทอร์เนต มีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ก าลังชื้อผู้บริโภคโดยรวมลดลง ซึ่งจะมีผลให้อ านาจในการชื้อสินค้าต่างลดลง 
นอกจากนั้น ราคาน้ ามันมีการปรับตัวสูงขึ้นมากตามราคาในตลาดโลกอาจมีผลกดดันให้การค้าการลงทุนที่เคนยามี
ความต้องการให้มีการขยายตัวอาจจะลดลงบ้างไม่มากก็น้อย ซึงน่าจะมีผลบ้างในการน าเข้าสินค้าที่อาจจะไม่
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ขยายตัวมากเท่าที่ควร ซึ่ง สคต.จะได้ติดตามสถานการณ์ต่อไปในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2564 ว่าจะได้รับ
ผลกระทบมากน้อยเพียงไร 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพ่ิมเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา Business Daily 
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