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เคนยา-สหราชอาณาจักร ลงนามข้อตกลงทางการค้ามูลค่า 182 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ภาพ :  นาย Uhuru Kenyatta  ประธานาธิบดีเคนยา 

ภายหลังประธานาธิบดีเคนยาร่วมประชุมสุดยอดว่าด้วยการศึกษาระดับโลก กับ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของสหราช
อาณาจักร  สหราชอาณาจักรได้ประกาศการลงทุนใหม่ในเคนยา มูลค่า 182.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการที่เป็นไปตาม Big4 
Vision 2030  ของเคนยา ได้แก่ ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง การผลิตสินค้า และ สุขภาพ คาดว่า ประธานาธิบดีเคนยาจะลงนามใน
ข้อตกลงทางความมั่นคงและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า สินค้าระหว่าง 2 ประเทศจะมีการซื้อขายได้ต่อเนื่องภายหลังจากที่ 
สหราชอาณาจักรได้ออกจากข้อตกลงการค้าสหภาพยุโรปแล้ว 

สหราชอาณาจักรได้ให้ความช่วยเหลือมูลค่า 47.5 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึง การลงทุนส่วนตัวอีก 31.97 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อ
ระดมทุนในโครงการบ้านสีเขียวราคาประหยัด ใช้พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน 10,000 หลัง ส าหรับชาวเคนยา 
นับได้ว่า เป็นกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ  และ โดยมีเป้าหมายรวม 500,000 หลัง ภายในปี 2565 

สหราชอาณาจักรยังประกาศเงินทุนใหม่จ านวน 5.02 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเคนยา ซึ่ง
รวมถึง สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อนอย่างสะอาด และ การฟื้นฟูป่า 

ซึ่ง เคนยาจะมีพันธมิตรอย่าง The City UK ของสหราชอาณาจักร ที่จะเปิดตัวศูนย์การเงินระหว่างประเทศไนโรบี (NIFC) ช่วย
ดึงดูดการลงทุนและเงินทุนท่ีเพิ่มขึ้นเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะท าให้ไนโรบีเป็นศูนย์กลางทางการเงิน เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทาง 
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เศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิดในแอฟริกาตะวันออก รวมถึง ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจภายใต้แผนงาน 
Vision 2030 ของเคนยา 

นอกจากนี้  สหราชอาณาจักรยังจัดหาเงินทุนใหม่จ านวน  612,002 เหรียญสหรัฐ ส าหรับค าแนะน าด้านนโยบายและความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า   รวมถึงหน่วยงาน Actis ของสหราช
อาณาจักรภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่จะระดมทุน 301.42 ล้านเหรียญสหรัฐ ส าหรับฟาร์มพลังงานจากกังหันลม 
ในเมือง Kipeto 

เมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา (มีนาคม 2564) สหราชอาณาจักรและเคนยา ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเขต
การค้าเสรี (EPA) เพื่อให้การค้าระหว่าง 2 ประเทศ มีความต่อเนื่องและเคนยาสามารถส่งออกสินค้าเข้าถึงตลาดอังกฤษ โดยปลอด
ภาษีและไม่มีโควตา สหราชอาณาจักรยังสนับสนุนให้บริษัทในเคนยาใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้านี้ด้วยการให้เงินสนับสนุน
การพัฒนาระบบศุลกากรดิจิทัล (e-Custom) มูลค่า 24.66 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยให้การค้าเป็นไปอย่างราบรื่น อีกด้วย 

ความเห็นของ สคต. 

สคต. มองว่า การที่ 2 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี (EPA) จะส่งผลดีให้ผลิตภัณฑ์
ของเคนยาเข้าถึงตลาดอังกฤษโดยอิสระ ซึ่งข้อตกลงจัดให้มีการด าเนินการส่งข้อมูลโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ ( Trade 
Logistics Information Pipeline  - TLIP) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายลดขั้นตอนการบริหารและเวลาในการน าเข้าและส่งออก  ลดเวลาตอบ
รับค าสั ่งซื ้อ  ลดต้นทุนการปฏิบัติตามข้อก าหนด ลดความซ ้าซ้อนในกระบวนการซื้อขาย จึงท าให้เกิดการกระตุ้นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ได้รวดเร็ว  ที่ส าคัญ คือ การปลอดภาษีอากรและข้อจ ากัดโควตา จะช่วยลดต้นทุน
ส าหรับบริษัทเคนยาที่ผลิตสินค้า เช่น ผักและไม้ตัดดอกเพื่อส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร สามารถลดต้นทุนราคาให้ผู้บริโภค ผู้น า
เข้า ผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักร ผู้ส่งออกในสหราชอาณาจักรได้มาก สอดรับกับความต้องการของเคนยาที่ก าลังหาทางเพิ่มรายได้
ประจ าปีจากการส่งออกไปยังตลาดสหราชอาณาจักร โดยการเพิ่มการส่งออกในดอกไม้ ผัก ผลไม้ กาแฟ ชา สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
ตลอดจนสินค้าใหม่ เช่น ถั่ว น ้าผึ้ง ถั่ว แร่ธาตุ สมุนไพร การประมง ปศุสัตว์ หนังสัตว์ และ รองเท้า  นับว่าเป็นโอกาสดีส าหรับ
ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยทั้งที่อยู่ในเคนยาและสหราชอาณาจักร ที่จะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงความรว่มมือทางเศรษฐกจิ 
2 ประเทศ น้ี 

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-
mail: ของส านักงานฯ ท่ี info@ocanairobi.co.ke 
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