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สรุปข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
จากส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ       

ณ กรุงอาบูจา 
ฉบับวันท่ี 26 – 31 สิงหาคม 2562 

 

1. การคา้ภายในแอฟรกิาตกต่ าเนือ่งจากการทจุรติตอ่หนา้ทีท่างการค้าและการสง่ออกทีล่ดลง 
 

      ด้วยการค้าภายในแอฟริกาอยู่ในระดับต่ าเพียง  ร้อยละ 15 แม้จะมี
รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมการค้าที่หลากหลายโดยชุมชนเศรษฐกิจของรัฐ
แอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ได้กล่าวว่าการไร้ความสามารถของประเทศ
ภูมิภาคแอฟริกาในการผลิตสินค้าส่งออกและปัญหาการค้าข้ามพรมแดนเป็น
สิ่งไม่ดีที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบซึ่งที่ปรึกษาด้านการอ านวยความสะดวกด้าน

การค้าอาวุโสของชุมชนเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกาตะวันตก  ได้ เรียกร้องให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าส่งออกในปริมาณที่มากขึ้นโดยยืนยันว่าทวีปนี้มีตลาดขนาด
ใหญ่ที่มีความต้องการสินค้าจ านวนมาก ถึงแม้ว่าบรรดาประเทศในแอฟริกาตะวันตก
จะคร่ าครวญถึงการทุจริตในระดับสูงที่ระบาดข้ามพรมแดนไปในแต่ละประเทศและ
ได้ออกมาผลักดันให้รุกขึ้นต่อสู้กับการทะลักของสินค้าที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนเข้า
ไปในประเทศได้อย่างอิสระก็ตาม 
 

        ประเทศในแอฟริกามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการค้าภายในแอฟริกาในระดับต่ าเพราะ
สินค้าส่งออกมีปริมาณน้อยหรือไม่มีเลย         จึงไม่สามารถเพ่ิมระดับการค้าภายในแอฟริกา
ได้ ดังนั้นต้องลดสิ่งกีดขวางทางการค้า ก าจัดการติดสินบน การทุจริตและการละเมิดข้าม
พรมแดน ต้องต่อสู้กับการทุจริตต่อหน้าที่ต่างๆ เพ่ือให้สินค้าเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและ
หมุนเวียนไปทั่วทั้งทวีป ซึ่งวิธีการหนึ่งในการด าเนินการดังกล่าวคือ การเพ่ิมการค้าภายใน
ภูมิภาคผ่านระบบออนไลน์ (อีทีแอลเอส) ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือให้เกิดการบูรณาการผ่านตลาด
ปลอดภาษีทั่วไประหว่างประเทศสมาชิกในประเทศแอฟริกาตะวันตกตามสนธิสัญญาฉบับ

ปรับปรุงของชุมชนเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกาตะวันตก ซึ่งตลาดการค้าทั่วไป
ควรได้รับการจัดตั้งและเปิดเสรีการค้าโดยการยกเลิกภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บ
จากการน าเข้าและส่งออกเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ
สมาชิก  
 

        ทั้ งนี้  ระบบออนไลน์ดั งกล่ าว ไม่ เ พียงแต่สนับสนุนการ พัฒนา
ผู้ประกอบการในภูมิภาคชุมชนเศรษฐกิจของรัฐแอฟริกาตะวันตก  แต่ยังเพ่ิม
การค้าภายในภูมิภาคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพ่ิมการแข่งขันของ
แอฟริกาตะวันตกในตลาดโลก ตลอดจน จีดีพี ของประเทศสมาชิกเพ่ือสวัสดิการที่ดีขึ้นของประชาชน  
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        นอกจากนี้ระบบออนไลน์ยังครอบคลุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนอกเหนือไปจากงานหัตถกรรมการเกษตรงานฝีมือและ
ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการซึ่งครอบคลุมในตอนแรก รวมทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาค      
และยังเป็นเครื่องมือหลักในการส่งเสริมข้อตกลงเขตการค้าเสรีทวีปแอฟริกาซึ่งประเทศไนจีเรียได้ลงนามแล้ว และสภาหอการค้า
และอุตสาหกรรมลากอสเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าไนจีเรียจะได้รับประโยชน์จากระบบออนไลน์หากประเทศสมาชิกในภูมิภาคท างานร่วมกัน
ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการค้าภายในภูมิภาคและวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเขตการค้าเสรีของ     
ทวีปแอฟริกา 
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2.  ไนจเีรยีจะจดัตัง้เขตการแปรรูปทางการเกษตรพิเศษ 
 

        การประชุมของผู้ว่าการรัฐไนจีเรีย (NGF) ได้กล่าวถึงการจัดตั้งเขต
การแปรรูปทางการเกษตรพิเศษ (SAPZs) ในประเทศไนจีเรียซึ่งมีศักยภาพ
ในการดึงดูดเงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์จากธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาแอฟริกา (AfDB) ประธานของผู้ว่าการรัฐฯ เปิดเผยเรื่องนี้หลังจาก
การประชุมฯ และกล่าวเสริมว่าเขตการแปรรูปทางการเกษตรพิเศษยังมี
ศักยภาพในการดึงดูดเงินลงทุนจากการเข้ามาของนักลงทุนภาคเอกชนมาก
ถึง 4 พันล้านดอลลาร์ 

        ส่วนรองประธานผู้ว่าการรัฐฯ ได้กล่าวสรุปในการประชุมระหว่างเวทีการประชุมผู้ว่าการรัฐฯ และการประชุมกับธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาแอฟริกาว่า การประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมระดับสูงที่ขับเคลื่อนโดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาแอฟริกาในการ
ส่งเสริมการจัดตั้งเขตการแปรรูปทางการเกษตรพิเศษในประเทศไนจีเรีย
ซึ่งจะน าชุมชนเกษตรกรรมและการแปรรูปมารวมกันอย่างมีศักยภาพใน
การดึงดูดเงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านและสูงถึง 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ด้วยการเข้ามาของนักลงทุนภาคเอกชนดังกล่าว 
 

        ทั้งนี้ ผลการประชุมดังกล่าวจะได้รับการน าเสนอในการประชุมรัฐ
อีกครั้งที่ก าลังจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2019 นอกจากนี้ที่
ประชุมยังได้รับการน าเสนอเกี่ยวกับการก าจัดโปลิโอจากคณะกรรมการ
โปลิโอของไนจีเรียโรตารีสากล โดยจะจัดล าดับความส าคัญของการฉีด
วัคซีนเป็นประจ าในแต่ละรัฐซึ่งจะท าให้มั่นใจได้ว่าประเทศไนจีเรียได้รับการประกาศให้เป็นประเทศปลอดโรคโปลิโออย่างยั่งยืน 
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3.  ไนจีเรียินดีต้อนรับการลงทุนจากธนาคารญี่ปุ่นและกลุ่มโตโยต้า 
 

        ประธานาธิบดีมูฮามมาดู บูฮาริ ให้การต้อนรับผู้แทนธนาคาร
ญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจต่อโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศและกลุ่ม
โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนโครงการที่บริษัทญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในประเทศ
ไนจีเรีย และประธานาธิบดีได้เปิดเผยความรู้สึกจากการได้เจรจาเกี่ยวกับ
การค้าการลงทุนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารญี่ปุ่นเพ่ือความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและกลุ่มโตโยต้าที่การประชุมนานาชาติโตเกียว
ครั้งที ่7 ว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกาที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่น 
 

        โฆษกของประธานาธิบดีแถลงการณ์ในกรุงอาบูจาว่า ธนาคารญี่ปุ่น
เพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศน าโดยรองผู้ว่าการธนาคารแจ้งต่อผู้น า
ไนจีเรียว่า ธนาคารมีทรัพยากรมากหลายที่พร้อมทุ่มเข้ามาให้กับการการ
ลงทุนในประเทศไนจีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้ความสนใจในธุรกิจ
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งไนจีเรีย
พร้อมที่จะอ านวยความสะดวกในการเข้ามาลงทุนท าธุรกิจและก าจัด
ปัญหาความเชื่องช้าของระบบราชการออกไป 
 

        ประธานบริษัท โตโยต้า ทูโช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท      
โตโยต้าระบุว่ามีความสนใจในการลงทุนในหลายสาขาธุรกิจ เช่น พลังงาน การ
ดูแลสุขภาพ และรถยนต์ โดยโตโยต้า ทูโช ต้องการที่จะสร้างศูนย์การวินิจฉัยทาง
การแพทย์ขั้นสูงซึ่งจะส่งเสริมใหเ้กิดความต้องการการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือ
เข้ามารับการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัยในประเทศไนจีเรีย นอกจากนี้ 
ประธานาธิบดีบูฮารียังเรียกร้องให้กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาจัดตั้งโรงงานประกอบ
รถยนต์โดยระบุว่าไนจีเรียมีความสามารถในการรองรับการลงทุนและให้
ผลตอบแทนทีดี่ 
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Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นประจ าสัปดาห์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน สานักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงอาบูจา 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลน้ีไปใช้ไม่ว่าทางใด 

 

4.  กาน่าใหข้อ้เสนอการงดเก็บภาษตีอ่ผู้ผลติรถยนตท์ี่เข้ามาตัง้โรงงานผลติในประเทศ 
 

        ประเทศกาน่าเสนอการงดเก็บภาษีต่อผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิต
ในประเทศสูงสุดถึง 10 ปีเนื่องจากรัฐบาลพยายามดึงดูดบริษัทรถยนต์ของ
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน เช่น บริษัท โวคสวาเกน เอจี และบริษัท นิสสัน         
มอตอร์ เป็นต้น ซึ่งบริษัท โวคสวาเกน เอจี และนิสสัน มอตอร์ ตกลงกันเมื่อปี     
ที่แล้วไว้ว่าหากกาน่าลงนามในแผนสร้างแรงจูงใจนักลงทุนอย่างเป็นทางการ       
ก็จะเข้ามาจัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์  
        ในขณะที่บริษัท เรโนลต์ เอสเอ กล่าวว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ข้อเสนอดังกล่าว แต่ส าหรับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ และซูซูกิ คอร์เปอเรชั่น ประกาศการร่วมทุนเพ่ือผลิตรถยนต์ในกาน่าแล้ว    
 

        ความเคลื่อนไหวของประเทศกาน่าด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวนั้นด าเนินการตามกลวิธีของประเทศแอฟริกาใต้
ที่ประสบความส าเร็จในการท าให้มีผู้ผลิตรถยนต์ถึง 7 รายเข้าไปลงทุนใน
ประเทศแอฟริกาใต้ เช่น บริษัท เรโนลต์ เอสเอ บริษัท นิสสันและโตโยต้า 
มอเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้การด าเนินการดังกล่าวของแอฟริกาใต้ยังเป็น กล
ยุทธ์ที่โดดเด่นสามารถช่วยน าพาความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศท าให้
เศรษฐกิจเติบโตมากถึงประมาณ     ร้อยละ 7 เลยทีเดียว 
 

        นายอลัน คีเรมาเทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของกาน่า     
กล่าวว่า การงดเว้นภาษี 10 ปีเต็มนั้นใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ทั้งคันในประเทศกาน่า อย่างไรก็ดีส าหรับ
การเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแต่เพียงบางส่วนก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้อัตราภาษีการน าเข้า
ส าหรับรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสองจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 35 จากเดิมที่มีอัตราเพียงร้อยละ 5 - 20 รวมทั้งห้ามการน าเข้ารถยนต์
มือสองท่ีมีอายุมากกว่า 10 ปีด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการซื้อรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ 
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