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สรุปข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
จากส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ       

ณ กรุงอาบูจา 
ฉบับวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2563 

 

 

การค้าไนจเีรียลดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 
 

      ในไตรมาส 1 ปี 2563 ตัวเลขมูลค่าการค้าต่างประเทศของไนจีเรียรวม
ประมาณ 8.3 ล้านล้านไนร่า ลดลงประมาณร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วง    
ไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 10.12 ล้านล้านไนร่า 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบในช่วงต้นของการค้าหยุดชะงักอันเกิดจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การชะลอตัวของการส่งออกและการน าเข้า 
      การชะลอตัวของการส่งออกของไนจีเรียเริ่มต้นในไตรมาส 4 ปี 2560     

ที่มีมูลค่าส่งออกประมาณ 3.91 ล้านล้านไนร่าอันเป็นผลมาจากการลดลงของราคาน้ ามันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศและ
ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าโดยรวม และเมื่อกลับมาดูสถิติการส่งออกน้ ามันดิบในไตรมาส 1 ปี 2563 มูลค่าการส่งออกประมาณ 
2.94 ล้านล้านไนร่าซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 18.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีมูลค่าการส่งออก 3.63 ล้านล้านไนร่า 
ในขณะที่การส่งออกสินค้าอ่ืนที่มิใช่น้ ามัน อาทิ สินค้าเกษตรส าคัญของประเทศส่งออกไม่มากนักในไตรมาส 1 ปี 2563 มูลค่าการ
ส่งออกประมาณ 126.35 พันล้านซ่ึงเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีมูลค่าการส่งออก 68.16 
พันล้านไนร่าโดยที่สินค้าเกษตรดังกล่าว เช่น เมล็ดงา โกโก้หมัก โกโก้ดิบ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และขิง เป็นต้น และตลาดส่งออก
ส าคัญ ได้แก่ อินเดีย สเปน เนเธอร์แลนด์ แอฟริกาใต ้และแคเมอรูน 
       ส าหรับการน าเข้าสินค้าในไตรมาส 1 ปี 2563 ตัวเลขมูลค่าการน าเข้า
ของไนจีเรียรวมประมาณ 4,300 พันล้านไนร่า ลดลงประมาณร้อยละ 21 
เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 โดยที่มูลค่าการน าเข้าที่ลดลงสะท้อน 
ได้จากมูลค่าการน าเข้าสินค้าส าคัญบางรายการ อาทิ (1) เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่งมูลค่าน าเข้าประมาณ 1,750 พันล้านไนร่า ลดลงประมาณ 
ร้อยละ 35.5 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีมูลค่าการน าเข้า
ประมาณ 2,700 พันล้านไนร่า (2) เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าน าเข้าประมาณ 400 พันล้านไนร่า ลดลงประมาณ  
ร้อยละ 30.5 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 574 พันล้านไนร่า และ (3) วัตถุดิบต่างๆ มูลค่า
น าเข้าประมาณ 44 พันล้านไนร่า ลดลงประมาณร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ที่มีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 56 
พันล้านไนร่า ทั้งนี้ ตลาดส าคัญ 5 อันดับที่ไนจีเรียน าเข้าสินค้ามากที่สุด ได้แก่ (1) จีน มูลค่าประมาณ 1,110 พันล้านไนร่า หรือ
ประมาณร้อยละ 26.28 (2) เนเธอร์แลนด์ มูลค่าประมาณ 470 พันล้านไนร่า หรือประมาณร้อยละ 11 (3) สหรัฐอเมริกา มูลค่า
ประมาณ 441 พันล้านไนร่า หรือประมาณร้อยละ 10.45 (4) อินเดีย มูลค่าประมาณ 335 พันล้านไนร่า หรือประมาณ 7.90 และ 
(5) เบลเยียม มูลค่าประมาณ 258 พันล้านไนร่า หรือประมาณร้อยละ 6.11 
       อย่างไรกดี็ สิ้นไตรมาส 1 ถึงแม้มูลค่าการค้าต่างประเทศจะลดลง แต่ไนจีเรียขาดดุลการค้าไปแล้วประมาณ 162.2 พันล้านไนร่า 
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วิเคราะห์ผลกระทบ 
        ไนจีเรียมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าการน าเข้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ท าให้ดุลการค้าติดลบซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ         
ทุนส ารองระหว่างประเทศ ส่วนหนึ่งของการส่งออกลดลงเนื่องจากสถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม 
การผลิตตกต่ าซ่ึงส่งผลต่อเนื่องมาท าให้มูลค่าการค้าในไตรมาส 1 ปี 2563 ยิ่งติดลบ และคาดว่าในไตรมาส 2 ปี 2563 จะแสดงภาพ
สะท้อนที่ชัดเจนของผลกระทบจาก COVID-19 รวมถึง ผลกระทบจากมาตรการปิดประเทศ (Lockdown) ที่จะส่งผลต่อดุลการค้า
ของไนจีเรีย นอกจากนี้ ในระหว่างการปิดประเทศท าให้การค้าขายระหว่างกันยากล าบาก จึงย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้า
ระหว่างไนจีเรียและคู่ค้าต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
        ถึงแม้มูลค่าการค้าขายกับต่างประเทศจะลดลงโดยลดการน าเข้าสินค้าที่ไม่จ าเป็น แต่ไนจีเรียก็ยังคงต้องน าเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต อาทิ เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ โดยทางการอนุญาตให้ด าเนินการขนส่งผ่านเข้ามาในประเทศได้ถึงแม้ว่าจะต้องประสบกับมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข้มงวดก็ตาม ซ่ึงจากสถิติในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าประเภท
อาหารส าเร็จรูปและเครื่องดื่มมายังประเทศไนจีเรียเพ่ิมมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2562 ดังนั้นจึงถือได้ว่ามีช่องทางและโอกาส
เสมอส าหรับผู้ส่งออกไทยในการที่จะเข้ามาเจาะตลาดประเทศไนจีเรียส าหรับสินค้าจ าเป็นดังกล่าวในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน 
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