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การนาเข้าแทนซาเนียแซงการส่งออกจากเคนยาเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ

ภาพ : รถขนส่งบรรทุกข้าวโพดจากแทนซาเนียไปยังเคนยา
การนาเข้าสินค้าจากแทนซาเนียของเคนยา มีตัวเลขที่เกินมูลค่าการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก (EAC) เป็นครั้ง
แรกในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ส่งสัญญาณการค้าที่ดีขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Samia Suluhu แห่ง แทนซาเนีย
ธนาคารกลางของเคนยา (CBK) ระบุว่า การน าเข้าสินค้าจากแทนซาเนียของเคนยาเพิ่มขึ้นเกือบ 3 ใน 4 ในช่วง 6 เดือนแรกปี
2564 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการสานสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งสินค้าน าเข้าเป็นจ าพวก ข้าว
ข้าวโพด ไม้ และ ผัก พุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 18.29 พันล้าน KES (167.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) มูลค่าการน าเข้า สินค้าที่ซื้อจาก
แทนซาเนียเพิ่มขึ้น 70.06% ซึ่งเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี และมากกว่า มูลค่า การส่งออก ส่งผลให้ขาดดุลการค้าที่ 1.02 พันล้าน
KES (9.3 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ) ซึ่งเปรียบเทียบกับมูลค่า การส่งออกไปยังแทนซาเนีย เช่น ผลิตภัณฑ์ยา พลาสติก เหล็ก และ
เหล็กกล้า เพิ่มมากขึ้น 21.39% มีมูลค่า 17.27 พันล้าน KES (158 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี 2559
ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta แห่งเคนยา และประธานาธิบดี Samia Suluhu แห่งแทนซาเนีย
ให้คามั่นที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการค้าที่ตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศที่มีมานาน มีการประชุมการค้าร่วมกันหลายครั้ง และ มีการ
ลงนามในข้อตกลง เพื่อสร้างท่อส่งก๊าซจากดาร์เอสซาลามไปยังมอมบาซา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคในการค้าขาย
เคนยาและแทนซาเนียมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้กับหลากหลายของทรัพยากรที่ทั้ง 2 ประเทศมีอยู่ แต่ชุมชนผู้ผลิตสินค้ามัก
ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการค้า ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมการค้าในภูมิภาคทั้งหมด เช่น ผู้ผลิตของเคนยาเจอการตรวจสอบสินค้า 2
ครั้งซึ่งถูกกาหนดโดยมาตรฐานของแทนซาเนีย จึงทาให้สินค้าต่างๆ เช่น เนื้อสัตว์ นม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถแข่งขัน
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กับประเทศอื่นๆได้ ในขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ เคนยาได้สั่งห้ามการนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแทนซาเนียและยูกันดา โดยอ้างว่า
มีอะฟลาทอกซินในระดับที่สูงกว่าขั้นต่าที่กาหนดที่ 10 ส่วนต่อ 1000ล้านส่วน ส่งผลให้เกิดการประท้วงจากดาร์เอสซาลามและกัม
ปาลา เช่นกัน ซึ่งไม่นานมานี้ กระทรวงเกษตรฯ ประกาศยกเลิกคาสั่งห้ามนาเข้าข้าวโพดจากแทนซาเนีย ทาให้ปริมาณนาเข้า
ข้าวโพดในเดือนพฤษภาคม พุ่งเกือบหกเท่าครึ่งเป็น 118,329 กระสอบ (กระสอบ 90 กก.) จากเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ ที่มีเพียง
16,137กระสอบ (กระสอบ 90 กก.)
ความเห็นของ สคต.
สคต. มองว่า จากการที่สองประเทศกลับมาสานความสัมพันธ์ หลังจากที่มีความตึงเครียดในความขัดแย้งมานาน สะท้อนให้เห็นว่า
ความร่วมมือการค้าของกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก (EAC) มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งแหล่งก๊าซธรรมชาติ ใหม่นี้มีปริมาณ
มากพอที่จะส่งออกและนารายได้นั้นมาใช้ในการพัฒนาภูมิภาคได้ ภายหลังจากที่ภูมิภาคนี้ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณมา
นาน ทั้งนี้ รายได้ที่เกิดจากการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติและการเข้ามาลงทุนระยะยาวของบริษัทข้ามชาติต่างๆในแหล่งพลังงาน
ที่เพิ่งค้นพบใหม่นี้ จะเป็นตัวเร่งการพัฒนากลุ่ม EAC รวมทั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความก้าวหน้าในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ อีกด้วย ปัจจุบัน แทนซาเนียนาเข้าสินค้าจากไทยยังไม่สูงนักเพียง 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 1.2% ของ
มูลค่านาเข้ารวม อย่างไรก็ตาม สามารถกระตุ้นความต้องการนาเข้าสินค้าได้อีกมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสสาคัญสาหรับผู้ส่งออกไทยใน
ระยะถัดไป
อย่างไรก็ดี การที่แทนชาเนียและเคนยามีการค้าระหว่างกันสูงขึ้น อาจมีนัยสาคัญที่จะชี้ให้เห็นว่า การค้าระหว่างประเทศแอฟริกา
ด้วยกันจะมีความสาคัญมากขึ้นแทนที่สินค้าที่เคยมีการนาเข้าจากประเทศในภูมิภาคอื่นตามไปด้วย ทาให้ประเทศไทยอาจต้องหัน
มามองด้านการลงทุนมากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นในอนาคตการส่งออกสินค้ามายังแอฟริกาก็จะถูกแย่งตลาดไปโดยประเทศในแอฟริกา
เองที่ไม่ต้องเสียภาษีนาเข้าระหว่างกันในที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การส่งออกข้าวมายังเคนยาของไทยที่ลดลงมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน
มาโดยปี 2564 ลดลงถึงร้อยละ 80.64 อันเนื่องจากเคนยาหันมาน าเข้าข้าวส่วนหนึ่งจากแทนชาเนียแทนนาเข้าจากไทย หรือ
ปากีสถาน หรือ อินเดีย ตามที่เคยปฎิบัติมานั่นเอง
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Email: ของสานักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke
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