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1. Imports to Africa to cost less under new pact  

ในอนาคตข้างหน้า ผู้ค้าและผู้ผลิตในแอฟริกาจะเข้าถึงตลาดที่มีประชากiกว่าหนึ่งพันล้านคน โดยคาดว่าจะมีการ
เปิดตัวข้อตกลงการค้าของทวีปแอฟริกา (The Continental Free Trade Area: CFTA) ในเดือนมีนาคม โดย CFTA จะ
เปิดตัว ณ กรุงคิกาลีโดยผู้น าของประเทศ อย่างไรก็ตาม บางประเทศมีความกลัวว่าการเปิดเสรีทางการค้าอาจน าไปสู่การ
สูญเสียรายได้ทางภาษีส าหรับประเทศที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้ CFTA คาดว่าจะสามารถลดภาษีได้จากร้อยละ 90 ของ 200 
รายการที่มีการซื้อขายในทวีป ซ่ึงท าให้ราคาจะถูกลงส าหรับผู้บริโภค โดยจะมีเพียงร้อยละ 10 ของสินค้าเท่านั้นที่จะถูกจัด
ประเภทเป็นสินค้าอ่อนไหว  และได้รับความคุ้มครองเพ่ือการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ  

สินค้าอ่อนไหวคือสินค้าที่จ าเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองในการแข่งขันกับสินค้าน าเข้าราคาถูกเพ่ือให้
อุตสาหกรรมนั้นๆ สามารถเติบโตได ้ 

ข้อตกลง CFTA ที่เสนอจะลงนามในวันที่ 21 มีนาคม 18 ที่เมือง Kigali ในที่ประชุมวิสามัญของสหภาพแอฟริกาซึ่ง
จะจัดขึ้นโดยประธานาธิบดี Paul Kagame 

รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive items) 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้มีข้อสรุปในการเจรจาที่เกี่ยวกับประเด็นสินค้าอ่อนไหวที่ต้องจ าแนกออกมา และสินค้าที่จะ
ได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษี เนื่องจากสมาชิกยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียรายได้หลักที่ส าคัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่
ระหว่างการเจรจา และยังไม่ได้รับการเปิดเผยจนกว่าประเทศสมาชิกจะระบุว่าสินค้าใดเป็นสินค้าอ่อนไหว และสินค้าใดที่
ถูกแยกออกมา  
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 Dr Francis Mangeni ผู้อ านวยการฝ่ายการค้า ศุลกากรและการคลังจากหน่วยงาน Comesa Secretariat กล่าว
จากประสบการณ์ว่า สินค้าน้ าตาลและนมมีแนวโน้มที่จะถูกจัดใหเ้ป็นสินค้าอ่อนไหว และประเทศมุสลิมไม่รวมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑจ์ากเนื้อหมู โดยไนจีเรียมีแนวโน้มที่จะไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบุคคลที่มชีื่อเสียงเพ่ือจ ากัดการ
แข่งขันในตลาด 

ในแอฟริกาตะวันออก ข้าวโพด ข้าวสาลี นมและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิต  ข้าวและสิ่งทอจะจัดเป็น
สินคา้อ่อนไหว ดังนั้นจึงมีอัตราภาษีท่ีสูงตั้งแต่ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 60  

เขตการค้าเสรี CFTA ซึ่งรวม 26 ประเทศของกลุ่มเศรษฐกิจสามแห่ง ได้แก่ EAC, Comesa และ SADC ได้ตกลง
กันว่าจะเปิดเสรี 80 เปอร์เซ็นต์ของสินค้า เมื่อมีการใช้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ และอีก 20 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะขึ้นอยู่กับผล
การเจรจา ภายในช่วงเวลาห้าถึงแปดปี อย่างไรก็ตาม กลุ่มการค้าในภูมิภาคยังไม่เห็นพ้องกับข้อเสนอของแต่ละฝ่าย 

ข้อตกลง CFTA ซ่ึงเคยมีก าหนดที่จะมกีารลงนามเมื่อเดือนธันวาคมปี 2560 มีข้อบท 4 ข้อ คือ (1) กรอบการจัดตั้ง 

CFTA (2) การค้าสินค้า (3) การค้าบริการ และ (4) การระงับข้อพิพาท  

การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวคาดว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นที่ค้างอยู่ซึ่งรวมถึง

ข้อเสนอด้านภาษีศุลกากร กฎแหล่งก าเนิดสินค้า และการเริ่มเจรจาในช่วงต่อไปจะเป็นเรื่องการลงทุน การแข่งขัน และ

ทรัพย์สินทางปัญญา 

พิกัดสินค้า (Tariff lines) 

คาดว่าร้อยละ 10 ของภาษีศุลกากรในทวีปจะถูกยกเว้นจากการลดภาษี แต่ส าหรับประเทศ เช่น แซมเบียที่มีสินค้า

ที่สามารถซื้อขายได้น้อยลง จะครอบคลุมการน าเข้าภายในแอฟริกาทั้งหมด  

สิ่งที่น่ากลัวคือ การยกเว้นแม้แต่ส่วนเล็ก ๆ ของสินคา้จากการจัดเก็บภาษีอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าที่มีการซื้อขาย

กันมากที่สุดในแอฟริกา เนื่องจากทั้งทวีปซื้อขายกันเพียงไม่กี่สินค้า ประมาณ 200 รายการหรืออาจเพียง 70 รายการ

ส าหรับบางประเทศ  

 ตามรายงานจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ที่เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 

ระบุว่าประเทศในแอฟริกาจะได้รับเพ่ิม 3.6 พันล้านเหรียญต่อปี โดยการลดภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง

สมบูรณ์ส าหรับสินค้าท้ังหมดที่มีการซื้อขายกัน อย่างไรก็ตาม การเกบ็ภาษีในสัดส่วนเพียงร้อยละห้าของสินค้า จะลดรายได้
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ลงเหลือ 1.5 พันล้านเหรียญ เปรียบเทียบการขจัดอุปสรรคที่มิใช่ภาษีจะเพ่ิมผลก าไรทางการเงินของประเทศได้ประมาณ 

20 พันล้านเหรียญ 

 

2. EAC trade under threat from India and China 

 

การน าเข้าสินคา้ราคาถูกจากเอเชีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกาก าลังกลืนการค้าภายในภูมิภาค โดยเคนย่าซึ่งก่อนหน้า
นี้เคยเป็นแหล่งจัดหายากว่าร้อยละ 90 ของแอฟริกาตะวันออก ก าลงัเสียตลาดให้แก่อินเดีย 

  ตามรายงานปี 2560 เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของ EAC อินเดียส่งออกน้ ามันปิโตรเลียมและยาส่วน
ใหญ่มายังภูมิภาคนี้ ในขณะที่จีนขายสินค้าหลากหลาย ได้แก่ เสื้อผ้าและรองเท้าและอุปกรณ์โทรคมนาคม  

จีน, ญี่ปุ่น, แอฟริกาใต้และอินเดียได้รับส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้นในภูมิภาคส าหรับผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า
มากกว่าประเทศคู่ค้าใน EAC รวมกัน  

ยูกันดาเป็นประเทศปลายทางการส่งออกสินค้าส าคัญอันดับแรกของเคนยา ตามด้วยเนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ปากีสถานและแทนซาเนีย 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากส านักงานสถิติแห่งชาติเคนยาระบุว่า ปากีสถานได้กลายเป็นปลายทางการส่งออก
สินค้าอันดับแรกตามด้วยยูกันดา เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแทนซาเนีย  

ในช่วงแปดเดือนแรกของปี. 2560 ประเทศแทนซาเนียได้ลดการน าเข้าจากเคนยาถึง 134.2 ล้านเหรียญสหรัฐจาก 
174.7 ล้านเหรียญสหรัฐในชว่งเวลาเดียวกันในปี 2016 ขณะที่การส่งออกจากเคนยาไปยังยูกันดาลดลงเหลือ 323 ล้าน
เหรียญสหรัฐจาก 327.9 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกัน 


