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บุรุนดีมองกลุ่มประชาคมแอฟริกาตะวันออกจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ : ประธานาธิบดซีาเมยี ซูลฮูู แห่ง แทนซาเนีย กับ ประธานาธิบดีเอวารสิเต เอ็นดาอิชิมิเย แห่งบุรนุดี 

 

ขณะนี้ ประเทศบุรุนดีอยู่ภายใต้นโยบายการคว ่าบาตรจากสหภาพยุโรปในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการเมือง  
ซ่ึงก าลังขอให้ประเทศเพ่ือนบ้านในแอฟริกาตะวันออกช่วยปลดล็อกเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้ 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดี Evariste Ndayishimiye แห่งบุรุนดีได้เดินทางไปเยือนแทนซาเนีย เป็นเวลา 3 
วัน เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีซาเมีย ซูลูฮู แห่งแทนซาเนียมาเยือน
บุรุนดีได ้3 เดือน และ ส่งผลให้มีโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ หลายโครงการ รวมถึง การก่อสร้างถนน 
และ การขุดเหมืองแร่  ทั้ง  2 ประเทศได้ลงนามในโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายพันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึง การก่อสร้างทางรถไฟมาตรฐานที่จะเชื ่อมต่อ 3 ประเทศ (บุรุนดี แทนซาเนีย  และ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก) แตย่ังขาดเงินทุนทีย่ังไม่เรียบร้อย 

สหภาพยุโรปได้คว ่าบาตรนักการเมืองและรัฐบาลของบุรุนดีและระงับการสนับสนุนเงินทุนรัฐบาลในปี 2558 
หลังจากเกิดวิกฤตทางการเมืองและความขัดแย้งในสมัยของอดีตประธานาธิบดี Pierre Nkurunziza ที่ก่อให้เกิด
ความรุนแรงตามมา ท าให้มีผู ้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 คน และอีก 400,000 คนต้องหนีออกนอกประเทศ   
สหภาพยุโรประงับการระดมทุนมูลค่า 432 ล้านยูโร (514 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเบลเยียมระงับการเบิกจ่าย 60 
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ล้านยูโร (70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้บุรุนดี  และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สภาสหภาพยุโรปลงมติ้ห็นชอบในการ
ขยายการคว ่าบาตร จนถึงธันวาคม 2021 

เพ่ือนบ้านที่เป็นมิตร 

แทนซาเนีย เคนยา ยูกันดา ได้ให้ความช่วยเหลือบุรุนดีในการกระชับความสัมพันธ์ภายในชุมชนแอฟริกาตะวันออก 
( EAC ) และสนับสนุนให้ยกเลิกการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ 

แม้ประธานาธิบดี Ndayishimiye จะก้าวขึ้นสู่อ านาจ เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว วิกฤตการเมืองในประเทศก็ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขและยังคงมีความเหลื ่อมล ้าของประชาธิปไตยอยู่  สหภาพยุโรปมองว่า รัฐบาลบุรุนดีไม่ได้
ด าเนินการใดๆ เพ่ือน าผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

ในเดือนพฤษภาคม ประธานาธิบดี Ndayishimiye ไดเ้ดินทางไปเยือนเคนยาเป็นเวลา 2 วัน โดยกับประธานาธิบดี 
Kenyatta ได้ประกาศให้บุรุนดีใช้ท่าเรือ Kisumu เป็นเส้นทางขนส่งส าหรับสินค้าส่งออกไปยังบุรุนดี 

ประธานาธิบดี Ndayishimiye ยังขอให้ประธานาธิบดี Paul Kagame ของรวันดาอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยกลับบ้านเกิด  
ซึ่งสหประชาชาติระบุว่า มีชาวบุรุนดีประมาณ 315,000 คนยังคงลี้ภัยในประเทศอื่น และคาดว่าผู้ลี้ภัย 150,000 
คนจะกลับมาในปีนี้  ตั้งแต่ต้นปี 2564 มีผู้ลี้ภัยมากกว่า 21,000 คน ถูกส่งตัวกลับประเทศแล้ว 

ประเทศบุรุนดียังได้สมัครเข้าร่วมชุมชนการพัฒนาแอฟริกาใต้ (SADC) ซึ่งมีแทนซาเนียเป็นสมาชิกอยู่ด้วย และ
เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ที่บังคับใช้มาตรการคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจกับบุรุนดีให้ยกเลิกมาตรการ แต่บุรุนดีต่อสู้
ดิ้นรนเพ่ือเข้าร่วมกลุ่มระดับภูมิภาคมาเป็นเวลาหลายเดือนแต่ก็ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการ 
SADC ได้ส่งคณะผู้แทนไปยังบุรุนดีเพื่อประเมินคุณสมบัติในการเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งบุรุนดีก็ถูกปฏิเสธ  ในขณะที่
ประเทศบุรุนดีต่อสู้เพื่อยกเลิกการคว ่าบาตรของสหภาพยุโรป แต่ขณะเดียวกัน บุรุนดีก าลังมองหาความปรารถนาดี
การสนับสนุนจากเพื่อนบ้านในแอฟริกาตะวันออก เช่น เคนยา แทนชาเนีย ยูกานดา และรวันดาเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของประเทศให้มีความม่ันคงมากขึ้น 
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ความเห็นของ สคต. 

สคต.มองว่า การที่บุรุนดี มุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือจากประเทศในแอฟริกาตะวันออก หรือ EAC นั้น เป็น
แนวทางในการแสวงหาคู่ค้าและพันธมิตรในด้านการค้าและความมั่นคงที่ทางรัฐบาลของบุรุนดีพยายามจะแก้ไข
ปัญหาในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับในทางที่ดีจากพี่ใหญ่ของภูมิภาค เช่น เคนยา และ
แทนชาเนีย อย่างไรก็ตาม ด้วยประเทศต่างๆ นี้ต่างยังมีความจ าเป็นต้องพึ่งพาประเทศสหรัฐและยุโรปมีผลให้การ
ให้การยอมรับรัฐบาลบุรุนดีที่ถูกคว ่าบาตรจากชาติตะวันตกนั้น เป็นประเด็นที่อาจท าให้ประเทศต่างๆ จะต้องให้
ความระมัดระวังที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บุรุนดีต่อไป 

ในส่วนของผู้ประกอบการไทยควรให้ความระมัดระวังในการชื้อขายสินค้ากับบุรุนดีมากขึ้น เพราะอาจเกิดการผิด
ช าระหนี้หรือการขนส่งสินค้าที่อาจมีปัญหาได้ในช่วงนี้ 
 
ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่ E-mail: ของส านักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : The East African 
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