Kenya Weekly News
Date 29-31 Aug. 2021
Office of Commercial Affair,
Nairobi

ข่าวเด่นรายสัปดาห์จากเคนย่า
วันที่ 29-31 ส.ค. 2564
รายงานโดย สคต. ณ กรุงไนโรบี

มูลค่าการนาเข้าอาหารของเคนยาพุ่งขึ้นแตะ 103 พันล้าน KES เพิ่มโอกาสในการส่งออกของไทยหรือไม่?

ภาพ : เรือบรรทุกสินค้าของสิงคโปร์ NYK Clara เทียบท่าที่ท่าเรือมอมบาซา
มูลค่าการนาเข้าอาหารของเคนยาแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วง6 เดือน (ช่วงเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน) ซึ่งจะเป็น
จาพวก อาหาร รวมถึงสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ยังมีชีวิต เพื่อทั้งนาไปทาเป็นอาหารและขยายพันธุ์ และเครื่องดื่ม มูลค่า 103.34 พันล้าน
KES ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 12.35 พันล้าน KES หรือ 13.57% เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีมูลค่า91 พันล้าน
KES ทั ้ งนี ้ เกิ ด จากภัย แล้ งที่ รุ น แรงส่ งผลกระทบต่อ พื ชผลและการผลิ ตอาหารสัต ว์ ท าให้ เ กิด วิ ก ฤตระดั บชาติ ท ี่ บั งคับให้
กระทรวงการคลังอนุญาต เงินอุดหนุนและยกเว้น อากรขาเข้าเพื่อจัดซื้ออาหารเป็นหลัก เพื่อชดเชยการขาดแคลนการผลิตใน
ท้องถิ่น ประกอบกับ ค่าเงินที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
การนาเข้าอาหารหลักของเคนยาเพิ่มขึ้น เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และ ข้าวในปีนี้ ซึ่งมีการเรียกเก็บค่านาเข้าที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น
การนาเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก ยูกันดาและแทนซาเนีย ในช่วง 5 เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าเป็น 1.38 ล้านถุง (ถุง90กก.)
จาก 495,813 ถุง ในปีที่แล้ว ส่วนการนาเข้าข้าวสาลีในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2564 ก็เพิ่มขึ้น 12.30% เป็น 9.1 ล้านถุง (90
กก.) จาก 8.1 ล้านถุง ในปีที่แล้ว ขณะที่ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้น 92.71% เป็น 2.4 ล้านถุง (90 กก.) จากเกือบ 1.25 ล้านถุง
การนาเข้าถั่ว ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 287,031 ถุง จาก 215,014 ถุง เพิ่มขึ้น 33.49%
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สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศอาจเลวร้ายลงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ หากฤดูฝน
มีปริมาณน้าฝนที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งขณะนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ทอี่ ยูท่ างตอนเหนือของเคนยา เผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหารเพิ่มขึ้น
ในเดือนสิงหาคมที่มี 2.1 ล้านคน จาก เดือนกุมภาพันธ์ที่มี 1.4 ล้านคน
เคนยาประเมินว่าต้องใช้ 9.4 พันล้าน KES ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน เพื่อจัดการกับสถานการณ์ภัยแล้งในเขตที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วย 5.8 พันล้าน KES สาหรับอาหาร และ 3.6 พันล้าน KESสาหรับความต้องการที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ระบบ
สุขาภิบาล และมีแนวโน้มที่จะเห็นมณฑลต่างๆ เข้าสู่สีแดงมากขึ้น
หน่วยงานจัดการภัยแล้งแห่งชาติ (NDMA) ได้ออกประกาศเตือนภัยแล้งอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสาหรับเขต Kilifi , Laikipia
Kitui , Isiolo , Mandera , Samburu , Tana River, Lamu , Wajir , Garissa , Marsabit และ Turkana ที่มีภาวะการเก็บเกี่ยว
ที่ตกต ่าและน ้าที่แห้ง แล้ง ส่วนอีก 11 มณฑล ได้แก่ Nyeri ( Kieni ), Meru , West Pokot , Embu , Tharaka Nithi , Taita
Taveta , Narok , Baringo , Kajiado , Makueni และKwale กาลังเผชิญกับภัยแล้งตามฤดูกาล
ผลกระทบของการน าเข้าอาหารราคาแพงก าลังเกิดขึ้น ในเคนยาท่ามกลางการขยายตัวด้านอาหารที่ เพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น
อัตราขยายตัวของอาหารในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 8.8% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 นับตั้งแต่มีการปิดตัวและมี
ข้อจากัดการเดินทางจากการแพร่ระบากโรคโควิด-19
ความเห็นของ สคต.
สคต. มองว่า จากผลกระทบของภัยแล้งที่มีต่อพืชผลและการผลิตอาหารสัตว์ ทาให้เกิดวิกฤตขั้นรุนแรงที่บังคับให้รัฐบาลอนุญาต
ให้เงินอุดหนุนและยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อจัดซื้ออาหารเป็นหลัก เพื่อชดเชยการขาดแคลนการผลิตภายในประเทศ ถือเป็นโอกาส
ของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนไทยที่จะส่งออกสินค้าจาพวกอาหาร เช่น ข้าว ไขมันหรือน้ามันที่ได้จากพืชและสัตว์ เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความต้องการสินค้าของเคนยา แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรพิจารณาและระมัดระวัง คือ การนัดหมายชาระค่าสินค้าตรง
ตามกาหนด เนื่องจากยังคงอยู่ภายใต้เศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงินของผู้นาเข้าสินค้า ที่ผู้ส่งออกต้องเฝ้าระวังและติดตาม
อย่างใกล้ชิด และนอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับราคาข้าวและนามันปาล์มของไทยว่าสามารถแข่งขันได้มากน้อยเพียงไร เพราะที่ผ่านมา
การนาเข้าข้าวของเคนยาที่มาจากไทยนั้น ลดลงถึงร้อยละ 81.54 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจากข้าวไทยสู้ด้านราคา
ไม่ได้ โดยเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ ข้ าวจากปากีสถานและอินเดีย และการนาเข้าข้าวจากแทนชาเนียที่ส่งออกข้าวได้มากขึ้น
โดยเพิ่มขึ้นถึงกว่า 5,000% ในปี 2563 ทาให้ผู้ส่งออกไทยควรพิจารณานาเสนอราคาของสินค้าให้เหมาะสมตามการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึ้นต่อไป
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Email: ของสานักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke
ที่มา Business Daily
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