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การน าเข้าสินค้าของไนจีเรียก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มจากประเทศจีนตั้งแต่ปลายปี 2562 ต่อมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไนจีเรียซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2563 มูลค่าการค้าต่างประเทศของไนจีเรียลดลงประมาณร้อยละ 18     
เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 แต่หากพิจารณาเฉพาะการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศในไตรมาส 1 ปี 2563 มูลค่าการน าเข้า
ของไนจีเรีย ลดลงประมาณร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 โดยที่มูลค่าการน าเข้าที่ลดลงสะท้อนได้จากมูลค่าการ
น าเข้าสินค้าส าคัญบางรายการ เช่น (1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าน าเข้าลดลงประมาณร้อยละ 35.5 (2) เคมีภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์มูลค่าน าเข้าลดลงประมาณร้อยละ 30.5 และ (3) วัตถุดิบต่างๆ มูลค่าน าเข้าลดลงประมาณร้อยละ 22 เป็นต้น 

การน าเข้าสินค้าในภาวะปกติช่วงปี 2562 
ปี 2562 ไนจีเรียน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีมูลค่ามากถึง 47.4 พันล้านเหรียญสหรัฐจากทั่วโลกซ่ึงเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 

40 ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และเพ่ิมข้ึนมากถึงร้อยละ 29.9 เมื่อเทียบ
กับมูลค่าการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศของปี 2561 โดยที่มูลค่าการ
น าเข้าดังกล่าวร้อยละ 49.6 น าเข้าสินค้าจากทวีปเอเชีย และน าเข้า
จากทวีปยุโรปประมาณร้อยละ 30 จากทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้ (ไม่รวมเม็กซิโก) ประมาณร้อยละ 11.2 และ 2.3 ตามล าดับ จาก
ประเทศแถบแคริบเบียนและโอเชียเนียประมาณร้อยละ 0.3 ในขณะที่
น าเข้าสินค้าจากทวีปแอฟริกาด้วยกันเพียงร้อยละ 6.5 

ด้วยจ านวนประชากรประมาณ 201 ล้านคนของประเทศ
ไนจีเรีย การน าเข้าสินค้ามูลค่ารวม 47.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 เปรียบเทียบให้เห็นภาพประมาณว่ามีการใช้เงินจ านวน 
240 ดอลลาร์ต่อความต้องการสินค้าต่อปีต่อทุกๆคนในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก กล่าวคือมีการใช้เงินจ านวนมาก นั่นเอง 

สินค้าน าเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ 
         กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไนจีเรียใช้เงินดอลลาร์สูงที่สุด 10 อันดับในการสั่งซื้อสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศช่วงปี 2562    
โดยได้แสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งร้อยละของแต่ละหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ในการน าเข้าโดยรวมมายังประเทศไนจีเรีย ได้แก่ (1) เครื่องจักร
รวมถึงคอมพิวเตอร์ มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.9 ของมูลค่าการน าเข้าสินค้าทั้งหมด (2) แร่เชื้อเพลิง รวมถึง
น้ ามัน มูลค่า 7.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ15.6 (3) ยานพาหนะ มูลค่า 5.6 พันล้าน คิดเป็นร้อยละ 11.9 (4) เครื่องจักร
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ มูลค่า 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 7.9 (5) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 3.4 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 7.1 (6) พลาสติกและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.2 (7) แก้ว มูลค่า 
1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.2 (8) เวชภัณฑ์ มูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 3.1 (9) ธัญพืช มูลค่า 
1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.8 และ (10) เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.1 
ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าที่มมูีลค่าการน าเขา้สูงสุด 10 อันดับดังกล่าวคิดเปน็ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75 ของมลูค่าสินค้าน าเข้าทั้งหมด 
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วิเคราะห์ผลกระทบ 
        ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่หลังยุคภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี 2559 การน าเข้าท้ังหมดของไนจีเรียลดลงต่ ากว่าการส่งออก
เล็กน้อย และในปี 2562 ระหว่างไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ไนจีเรียบันทึกมูลค่าการค้าเกินดุลเล็กน้อยเช่นกัน จนกระทั้งสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 4 ไนจีเรียได้บันทึกตัวเลขดุลการค้าขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีโดยขาดดุลการค้าจ านวน 579 พันล้านไนร่า 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณากลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากในจ านวนสูงสุด 10 อันดับนั้นพบว่ากลุ่มสินค้าเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 มากถึงร้อยละ 513.6 และ 182.5 ตามล าดับซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงผลกระทบจากการขาดประสิทธิภาพและความไม่พร้อมของอุตสาหกรรมภายในในการผลิตสินค้าดังกล่าวให้เพียงพอต่อความ
ต้องการภายในประเทศและสนับสนุนระบบสาธารณสุขภายในประเทศเมื่อเกิดภัยพิบัตฉัิบพลันจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
        การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไนจีเรียท าให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทุกวันอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
จะสิ้นสุดลงเมื่อใด และยังสุ่มเสี่ยงที่ระบบสาธารณสุขของประเทศจะไม่สามารถรองรับได้ เนื่องจากการขาดบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่ไม่เพียงต่อความต้องการภายในประเทศซ่ึงเป็นสาเหตุส าคัญที่มี
การน าเข้ากลุ่มสินค้าประเภทดังกล่าวจ านวนมากตั้งแต่ปลายปี 2562 และคาดว่าจะน าเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563 ดังนั้น    
จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่ผลิต/ส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่สนใจจะเข้ามาเจาะตลาดประเทศไนจีเรีย โดยสามารถ      
ให้ข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์ไว้กับส านักงานฯ เพ่ือความรวดเร็วในการอ านวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมจับคู่ เจรจาธุรกิจ
ออนไลน์กับผู้น าเข้าชาวไนจีเรียหรือผู้น าเข้าจากเขตพ้ืนที่ดแูลในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่สนใจ ต่อไป 
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