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เคนยาจะส่งออกสิ่งทอได้มากขึ้นหลังจากที่สหรัฐคว ่าบาตรสินค้าของเอธิโอเปีย 
ผลพวงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสงครามกบฏไทเกรย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ พูดระหว่างการประชุมสุดยอด  
เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

หลังจากที่สหรัฐฯ ได้ประกาศระงับการน าเข้าสินค้าที่ส่งออกจากเอธิโอเปีย มีผลทางจิตวิทยาและคาดการณ์ว่า
เคนยาดูเหมือนจะได้เป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์หลังเหตุการณ์ความไม่สงบจากสงครามในประเทศระหว่างกลุ่ม
กบฎไทเกรย์และรัฐบาลเอธิโอเปีย โดยการที่สหรัฐฯ ออกค าสั่งแบนสินค้าจากเอธิโอเปียเป็นการเปิดโอกาสให้
บริษัทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเคนยาน่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ด้วยผลิตภัณฑ์
มากกว่า 6,000 รายการ  

เอธิโอเปียละเมิดข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการเติบโตและโอกาสของแอฟริกา (AGOA) ในประเด็น "การละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล" 

ภายใต้ข้อตกลง AGOA ( African Growth and Opportunity Act) ซึ่งข้อตกลงการค้าที่สหรัญให้สิทธิประโยชน์
กับกลุ่มประเทศในแอฟริกา 40 ประเทศส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐได้โดยไม่มีภาษีน าเข้า มีผลให้ 40 ประเทศในทวีป
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แอฟริกา รวมถึง เอธิโอเปีย และเคนยา ในการเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ แบบปลอดภาษีด้วยผลิตภัณฑ์มากกว่า 6,000 
รายการ 

ในปี 2562 เคนยามีการส่งออกทั้งหมดไปยังสหรัฐอเมริกา สูงสุดที่ 46 พันล้าน KES (412.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
และในปี 2563 การส่งออกลดลง 8% เป็น 42.2 พันล้าน KES (378.5 ล้านดอลลาร์) ในทางกลับกัน เอธิโอเปีย
ส่งออกสินค้าปลอดภาษีมูลค่า 26.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยังสหรัฐอเมริกา ในปี 2563  สินค้าส่งออกของ
เอธิโอเปียมากกว่า 90 % เป็นจ าพวกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นั่นหมายถึง โอกาสส าหรับผู้ส่งออกสินค้าสิ่งทอ
กลับมาเป็นของเคนยา 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เอธิโอเปียและเคนยาได้ทุ่มเงินหลายพันล้านเพ่ือสร้างนิคมอุตสาหกรรมจ านวนหลายแห่ง
และวางโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดส่งออกของสหรัฐฯ 

โรงงานในเอธิโอเปียบางแห่งผลิตสินค้าให้กับบริษัทแฟชั่นยักษ์ใหญ่อย่าง PVH เจ้าของตราสินค้าชื่อ Calvin Klein, 
Speedo และ Tommy Hilfiger 

เคนยา และสหรัฐฯ ได้เปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการส าหรับข้อตกลงการค้าทวิภาคีเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ
หวังว่าจะสามารถใช้เป็นแบบอย่างส าหรับข้อตกลงเพิ่มเติมทั่วทั้งทวีปแอฟริกา   ข้อตกลงดังกล่าวจะเข้ามาแทนที่ 
AGOA ซึ่งจะหมดอายุในปี 2568 

สงครามไทเกรย์ก าลังคุกคามเสถียรภาพของเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของแอฟริกา 
ที่บริษัทใหญ่ๆ ในเคนยาจับจ้องว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุน ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะท าให้นักลงทุนได้เปรียบ แม้
จะก่อให้เกิดวิกฤตความหิวโหย ท าให้ผู้คนหลายล้านคนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม   ความรุนแรงเพ่ิม
มากขึ้นหลังจากคณะรัฐมนตรีของเอธิโอเปียประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศมีผลบังคับใช้ทันที   และเจ้าหน้าที่ใน
แอดดิสอาบาบาได้แจ้งผู้อยู่อาศัยให้ลงทะเบียนอาวุธของพวกเขาในอีกสองวันข้างหน้าและเตรียมที่จะปกป้องเมือง 

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ประกาศคว ่าบาตรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคไทเกรย์ ซึ่งรวมถึง
รัฐบาลเอธิโอเปียและเอริเทรียด้วย 

ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ที่พยายามกดดันกลุ่มที่ก่อสงคราม รวมถึง การจ ากัดวีซ่าต่อเจ้าหน้าที่เอธิโอเปียและเอริเทรีย
ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ค าสั่งไบเดนอนุญาตให้กระทรวงการคลังสหรัฐก าหนดมาตรการคว ่าบาตร หากไม่ด าเนินการ
ตามข้ันตอนในเร็วๆ นี้เพื่อยุติการต่อสู้เป็นระยะเวลา 10 เดือน 
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ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า ประเทศเคนยาน่าจะใช้โอกาสนี้แย่งตลาดสินค้าหลายรายการโดยเฉพาะสิ่งทอและสินค้าการเกษตร
จากเอธิโอเปียได้อย่างน้อยก็ช่วงที่ความไม่สงบในเอธิโอเปียยังไม่ยุติ ซึ่งน่าจะท าให้แม้ภายหลังที่เหตการณ์ไม่สงบ
ยุติลงตลาดบางส่วนอาจจะกลับไปที่เอธิโอเปียเช่นเดิม แต่ก็อาจเป็นโอกาสที่ผู้สั่งชื้อสินค้าในสหรัฐจะให้ความสนใจ
กับสินค้าของเคนยามากขึ้น โดยสินค้าที่มีโอกาสของเคนยานอกจากสิ่งทอนั้น น่าจะมีสินค้าเกษตรอื่น เช่น อโวคา
โด ดอกไม้ตัดสด ผักและผลไม้เมืองหนาว เป็นต้น  

ส าหรับผู้ส่งออกไทยควรหาโอกาสนี้ เข้าไปแย่งตลาดสิ่งทอระดับสูงที่ไทยยังมีความได้เปรียบและได้รับการยอมรับ
ด้านคุณภาพมากกว่าในตลาดสหรัฐเพื่อเข้าไปแทนที่สินค้าจากเอธิโอเปียในทางนึง อีกทางหนึ่งผู้ส่งออกไทยที่
ส่งออกสินค้าวัตถุดิบหรืออุปกรณ์สิ่งทออาจได้รับผลกระทบจากปัญหาที่การน าเข้าสินค้าจากไทยไปเอธิโอเปียก็
อาจได้รับผลกระทบทางลบต่อไป ทั้งนี้ เราควรเพ่ิมความระมัดระวังในการท าการซื้อขายสินค้ากับเอธิโอเปียให้มาก
ขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจาก ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการควบคุมการท าธุรกรรมต่างๆ ของรัฐบาลเอธิ โอเปีย
น่าจะมีมากข้ึนตามไปด้วย  
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : The East African 
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