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เคนยาบรรลุข้อตกลงการค้าปลอดภาษีชั่วคราวกับสหภาพยุโรป  

หลังการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) ระหว่าง EAC กับสหภาพยุโรป หยุดชะงัก  
 

 
 

ภาพ: การผลิตดอกไม้ตัดสดที่เป็นสินค้าหลักชนิดหนึ่งท่ีเคนยามกีารส่งออกไปสหภาพยุโรป  
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) ระหว่าง EAC กับสหภาพยุโรป 

เคนยาได้ก าหนดมาตรการชั่วคราวส าหรับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปหลังจากการด าเนินการตามข้อตกลง
การค้าเสรีโควตาปลอดภาษีกับประเทศสมาชิก EAC อ่ืน ๆ หยุดชะงัก 

เคนยาจัดอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีรายได้ต ่ากว่าปานกลาง ได้ตกลงมาตรการด้านการค้าชั่วคราวกับสหภาพยุโรปใน
อันที่จะปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ากับสหภาพยุโรป หลังจากที่แทนซาเนีย ยูกันดา และบุรุนดี  ปฏิเสธที่จะลง
นามในข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (EPA) โดยอ้างถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองต่างๆ 

โดยข้อตกลงดังกล่าวนี้ ซึ่งมีการสรุปการเจรจาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2014 ก าหนดให้มีการเข้าถึงโควตาการส่งออก
ที่ปลอดภาษีส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเคนยาและ ประเทศสมาชิกอื่นๆ ใน EAC (East African Community) สู่
ตลาดสหภาพยุโรป 
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ในการนี้ เพ่ือรักษาต าแหน่งทางการตลาด เคนยาได้ลงนามในส าเนา EPA กับสหราชอาณาจักร และเม่ือต้นปีนี้ก็ได้
ลงนามใน EPA ชั่วคราวกับสหภาพยุโรป 

แม้ว่าเคนยาได้ลงนามและให้สัตยาบันในข้อตกลงแล้ว แต่ข้อตกลงดังกล่าวก าหนดให้ทุกประเทศต้องลงนามและให้
สัตยาบันเป็นหมู่เพื่อให้ข้อตกลงมีผล ซึ่งต่อมา ยูกันดา รวันดา บุรุนดี และแทนซาเนีย ซึ่งถือเป็นประเทศด้อย
พัฒนา ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในการส่งออกเกือบทุกสินค้ากับสหภาพยุโรปภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวทุกอย่าง
ยกเว้นอาวุธ 

“การตัดสินใจของรัฐสภาสหภาพยุโรปท าให้เคนยาเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรปได้จนกว่าประเทศอ่ืนๆ จะตัดสินใจลง
นาม เราท าอย่างนั้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559” Raychelle Omamo รัฐมนตรีต่างประเทศของเคนยาและรอง
ประธานบริหารของคณะกรรมาธิการยุโรป Valdis Dombrovskis ได้ลงนามใน EPA ชั ่วคราวเพื ่อเป็นรักษา
แนวทางในความสัมพันธ์ทางการค้าและรับรองการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างกัน 

ความส าคัญชองตลาดสหภาพยุโรปของเคนยา 

เคนยาได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบการเข้าถึงตลาดของ EC ซึ่งอนุญาตให้ประเทศก าลังพัฒนาที่ยังคงเจรจา 
EPAs เข้าถึงตลาดสหภาพยุโรปได้จนกว่าจะมีการลงนามในข้อตกลง เนื่องด้วยประเทศสมาชิก EAC ทั้งหมดที่
ต้องการบรรลุสถานะประเทศที่มีรายได้ต ่ากว่าปานกลางภายในปี 2040 ข้อตกลงทางการค้าภายใต้ข้อตกลงซึ่งกัน
และกันย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย ยูกันดาก าหนด Vision 2040 แทนซาเนียและบุรุนดีมี Vision 2025 และรวันดามี 
Vision 2020 เพื่อย้ายพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้ต ่ากว่าปานกลาง 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในการประชุม EAC Heads of State Summit ได้ข้อสรุปว่า แม้ว่าสมาชิก 
EAC บางรายอาจไม่พร้อมที่จะลงนามและให้สัตยาบัน EPA แต่สมาชิกที่ต้องการน าไปใช้ก็สามารถมีส่วนร่วมกับ
สหภาพยุโรปได้ ท าให้หลังจากการเยือนของประธานาธิบดีเคนยา Uhuru Kenyatta ในเดือนมิถุนายน 2564 ที่
บรัสเซลส์ ทั้งสองประเทศตกลงที่จะท างานเพื่อด าเนินการตาม EPA แบบทวิภาคี ต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะท างาน
ร่วมเพ่ือหารือเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินงาน จนกระท่ัง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นาง Raychelle Omamo  
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รัฐมนตรีต่างประเทศของเคนยาและรองประธานบริหารของคณะกรรมาธิการยุโรป Valdis Dombrovskis ได้ลง
นามใน EPA ชั่วคราวเพื่อเป็นแนวทางในความสัมพันธ์ทางการค้าและรับรองการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว 

ข้อตกลงดังกล่าวปูทางไปสู่การเจรจาเพิ่มเติมในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่ยั ่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับวาระ 2030 ของสหประชาชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน EPA ยังเปิดกว้างส าหรับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ 
และจัดให้มีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่จ ากัดน้อยกว่า และความ
ร่วมมือด้านการค้า โดยมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและการสร้างงานในแอฟริกาตะวันออก 

เคนยาลงนามตกลงทางการค้ากับสหราชอาณาจักร 

ในเดือนธันวาคม 2020 เคนยาและสหราชอาณาจักรได้ลงนามใน EPA เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคลื่อนย้ายสินค้า
ระหว่างสองประเทศได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีอุปสรรค หลังจากที่สหราชอาณาจักรออกจากข้อตกลงการค้าของ
สหภาพยุโรปในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 

ข้อตกลงดังกล่าวหมายความว่า เคนยาสามารถได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดสหราชอาณาจักรแบบปลอด
ภาษีต่อไป ข้อตกลงทางการค้าระหว่างเคนยาและสหราชอาณาจักรเป็นข้อก าหนดที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้  ใน
ระหว่างทีส่หภาพยุโรปและ EAC และรวมถึงรอให้ประเทศรัฐอ่ืนๆ เข้าร่วมได้ในอนาคต 

ตลาดสหราชอาณาจักรคิดเป็น 43% ของการส่งออกผักทั้งหมดจากเคนยา และอย่างน้อย 9% ของดอกไม้ตัดสด
ของเคนยา โดยสินค้าที่เคนยาส่งออกไปสหราชอาณาจักรสูงสุดในปี 2020 ได้แก่ ชา กาแฟ เครื่องเทศ ผัก และ
ดอกไม้ตัดสด 

ภายใต้ EPAs กลุ่มประเทศ EAC มุ่งมั่นที่จะเปิดเสรีในสินค้าต่างๆ โดยมีเป้าหมายประมาณ 82.6 % ของสินค้า
ทั้งหมดที่มีการน าเข้าจากสหภาพยุโรปโดยมูลค่า และ ที่เหลืออีก 17.4% จะท าการเปิดเสรีแบบค่อยเป็นค่อยไป
ภายใน 15 ปีนับจากวันที่ EPA มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ กลุ่มประเทศ EAC และสหภาพยุโรป ได้มีข้อตกลงจัดตั้งสภา 
EPA เพื่อแก้ไขปัญหาการน าไปปฏิบัติ และจะมีการทบทวนทุก ๆ ห้าปี โดยค านึงถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
น าไปปฏิบัติ 
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ความเห็นของ สคต. 

การที่เคนยามีข้อตกลงกับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในด้านการค้าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท าให้เคนยา
สามารถส่งออกสินค้าหลายชนิดเข้าสู่สหภาพยุโรปโดยไม่เสียภาษีน าเข้า ส่งผลให้ประเทศมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านการส่งออกมากขึ้น และน่าจะส่งผลให้เกิดภาคการผลิตในสินค้าที่ได้รับประโยชน์ เช่น สิ่งทอ ภาค
การเกษตร ชา กาแฟ เป็นต้น จะได้มีการพัฒนาและขยายตลาดการส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้ ได้มากขึ้นในอนาคต  

ประเทศไทยควรมีการศีกษาถึงผลกระทบในระยะยาวของการที่ประเทศในแอฟริกาได้สิทธิประโยชน์ในการส่งออก
สินค้าไปยังสหภาพยุโรปดังกล่าว ทั้งในลักษณะที่อาจเป็นคู่แข่งในสินค้านั้น หรือ อาจพิจารณาการลงทุนเพื่อย้าย
ฐานการผลิตมายังแอฟริกาเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในอนาคตต่อไป เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ในสินค้าหลายรายการจากสหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งคงต้องมีการศึกษาผลกระทบและหาลู่ทางการลงทุน
ในแอฟริกาตะวันออกมากขึ้นต่อไปในอนาคต 

นักธุรกิจหรือผู้ส่งออกท่ีมีความสนใจจะท าการส่งออกสินค้าหรือเข้ามาลงทุนในตลาดเคนยาหรือแอฟริกาตะวันออก 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับ สคต. ณ กรุงไนโรบี ที่ email. info@ocanairobi.co.ke 
 
ที่มา : https://www.theeastafrican.co.ke/ 
 
 

http://www.thaitrade.com/
http://www.ditp.go.th/
mailto:info@ocanairobi.co.ke

