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ประเทศ Rwanda เผชิญปัญหาการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น
ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ภาพ : คนเดินข้ามถนนกลางเมือง Kigali ประเทศ Rwanda ถ่ายเมื่อ 22 มีนาคม 2563
ประเทศ Rwanda เผชิญการติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้ รัฐบาลต้องบังคับใช้มาตรการกักตัว อีกครั้งเพื่อ
ยับยั้งการแพร่กระจายในประเทศ จานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ยิ่งจะมีความยากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ Rwanda
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดครั้งใหญ่ ซึ่งทาให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีที่แล้ว หลังจากที่
เติบโตมานานกว่า 10 ปี
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ประเทศ Rwanda พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 964 ราย ซึ่งสูงที่สุดนับจากรายงานตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ตัวเลขยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ย 600 รายต่อวัน
ในขณะที่กาลังเร่งเพิ่มการตรวจโควิด ในวันที่ 24 มิถุนายน มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 6,876 ราย โดยมี 18 ราย อยู่
ในอาการขั้นวิกฤต มีผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 402 ราย ขณะที่ 391,440 ราย ได้รับวัคซีนแล้ว
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดครั้งที่ 3 ทีร่ ุนแรง รัฐบาลได้กาหนดมาตรการและข้อจากัด โดยในไตร
มาสแรกของปี 2564 คาดหวังว่าจะฟื้นตัวได้เล็กน้อย 3.5% หลังจากไตรมาสแรกของปี 2563 ชะลอตัวลงเหลือ
3.6% และลดลงจากไตรมาสแรกของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 6.1% และรัฐบาลได้ มีการบังคับใช้ แนวทางปฏิ บัติ
เกี่ยวกับโควิด-19 ที่เข้มงวดสาหรับเมือง Kigali ซึ่งยังคงเป็นแหล่งรวมของผู้ ติดเชื้อมากกว่า 50% ของผู้ติดเชื้อ
ทั้งหมด เมื่อวันพฤหัสบดี เมือง Kigali เพียงแห่งเดียว มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ถึง 234 ราย
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การแพร่ระบาดโควิดได้ส่งผลกระทบต่อภาคบริการของประเทศ Rwanda โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ
การให้บริการ การพักผ่อนและการท่องเที่ยว
แม้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการจะกลับมาดาเนินการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563 แต่การเติบโต
ยังคงชะลอตัว โดยตัวเลขจากสถาบันสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ภาคบริการของประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 46%
ของ GDP ยังคงซบเซาเป็น 0%ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
มีความกังวลว่า คาสั่งล่าสุดโดยคณะกรรมการพัฒนาของประเทศ Rwanda ซึ่งกาหนดให้มีการตรวจโควิด-19 เน้น
ผลตรวจเป็นลบ(-) สาหรับร้านอาหารและโรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกจานวน 40 แห่ง (ส่วนใหญ่เป็นระดับชั้นเลิศ)
ถูกมองว่า จะเป็นการกีดกันลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการทดสอบแอนติเจนแบบด่วน จะแพง
ถึง 10,000 Rwf ($ 10)
ความเห็นของ สคต.
สคต. มองว่า เมืองหลวง Kigali ของ Rwanda ได้กลับอยู่ภายใต้สภาวะปิดเมืองทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากได้รับ
รายงานจากศูนย์ Rwanda Biomedical Center ว่า จานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ Kigali
เป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ได้รับรายงานทั้งหมด จานวนผู้ป่วยโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว การเกิดขึ้นของสายพันธุ์ใหม่และการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้น รัฐบาล Rwanda จึงได้
ตัดสินใจที่เพิ่มมาตรการคุมเข้ม ซึง่ จะมีผลในวันที่ 17 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม 2564
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทางสหภาพยุโรป หรือ EU มีมติให้ถอดประเทศ Rwanda ออกจากบัญชี
รายชื่อประเทศที่มีความปลอดภัยจากโควิด19 แล้ว เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อรายใหม่ของ Rwanda ที่เพิ่ม
สูงขึ้น มีผู้ติดเชื้อสะสม 50,000 คน ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 800 คน การถอด Rwanda ออกจากรายชื่อที่ปลอดภัย
จากโควิด ส่งผลกระทบต่อการเปิ ดรับนั ก ท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาและคนที่จะเดินทางออกจาก Rwanda ไป
ต่างประเทศ เนื่องจากสหภาพยุโรปไม่มั่นใจในความปลอดภัยของคนที่เดินทางมา ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือนัก
ลงทุนชาวไทยที่กาลังเดินทางมา Rwanda ควรระมัดระวังเป็นพิเศษถึงความปลอดภัยและความจาเป็นสาหรับการ
เดิ น ทางไปยั ง Rwanda ประกอบกั บ อาจจะเผชิ ญ กั บ การชะลอตั ว ในการลงทุ น ธุ ร กิ จ ใน Rwanda จนกว่ า
สถานการณ์จะดีขึ้น
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของสานักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke
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