สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
The Islamic Republic of Mauritania
ขอมูลสําคัญ

มอริเตเนียเปนประเทศยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลก มีสถานะเปน least-developed countries (LDC) ทําให
ความสัมพันธกับตางประเทศเปนไปในลักษณะความรวมมือและการรับความชวยเหลือทั้งทางการเงินและทางวิชาการ
จากตางประเทศ โดยเฉพาะความชวยเหลือจากประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกาและองคกรระหวางประเทศ
• มอริเตเนียเปนประเทศมุสลิมและเปนประเทศสมาชิกองคการการประชุมอิสลาม (Organisation of the Islamic
Conference – OIC)
• มอริเตเนียสํารวจพบแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติเมื่อป 2544 และเริ่มผลิตน้ํามันเพื่อสงออกในป 2549
• ชายฝงมอริเตเนียเปนแหลงประมงน้ําเค็มที่มีความอุดมสมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลก ซึ่งอุดมสมบูรณไปดว ยปลา
เชน ปลาทูนา ซารดีน และ แมกเคอเรล อยางไรก็ตาม มอริเตเนียยังขาดเทคโนโลยีดานการแปรรูปและบรรจุกระปอง
จึงตองนําเขาอาหารจากตางประเทศมากกวารอยละ 70 ของปริมาณความตองการอาหารในประเทศ ปจจุบันรัฐบาล
มอริเตเนียพยายามดึงดูดการลงทุนโดยการจัดตั้งเขตการคาปลอดภาษีและออกกฎหมายที่ใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุน
• รัฐ บาลมอริ เ ตเนี ย มี น โยบายสง เสริ มการลงทุ น รู ป แบบ FDI ของชาวต า งชาติ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การลงทุ น
ในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามัน เหมืองแร และโครงสรางพื้นฐาน
•

เมืองหลวง นูแอกชอต (Nouakchott)
พื้นที่
1,030,700 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 3.52 ลานคน (ประมาณการ ป 2557)
ภาษาทางการ ภาษาอาหรับ
ศาสนา อิสลาม (สุหนี่) รอยละ 100
ขอมูลเศรษฐกิจ
GDP (US$m)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (%)
Inflation rate (%)

2557
5,079
1,403
6.4
3.5

2558
4,994
1,347
5.5
4.5

การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
ประธานาธิบดี นายโมฮาเหม็ด อูล อับเดลอาซิซ (Mohamed Ould Abdel Aziz)
นายกรัฐมนตรี นายมูลาเย อูล โมฮาเหม็ด ลักหดัฟ (Moulaye Ould Mohamed Laghdaf)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือ นายอาเหม็ด อูล เตเกดี (Ahmed
Ould Teguedi)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายนาฮา มิน มูนัส (Naha Min Mouknass)
ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ แรเหล็ก ยิปซัม ทองแดง ฟอสเฟต เพชร ทอง น้ํามัน และปลา
ผลิตภัณฑเกษตรสําคัญ อินทผลัม ขาวฟาง ขาวโพด โค กระบือ แกะ
อุตสาหกรรมสําคัญ การแปรรูปปลา การผลิตน้ํามัน เหมืองแรงเหล็ก ทองคํา ทองแดง และยิปซัม
อัตราภาษีนําเขาทั้งหมดเฉลี่ย รอยละ 19.9 อัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรเฉลี่ย
รอยละ 37.8 อัตราภาษีนําเขาสินคาอุตสาหกรรมเฉลี่ย รอยละ 10.7 *( Bound rate)

การคามอริเตเนีย - โลก (2557)
มูลคาสงออก 2,139.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 3,641.76 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกสําคัญ สินแร ตะกรันและเถา ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย สินคานําเขาสําคัญ เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ํา เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแรและผลิตภัณฑ
โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ไขมุกธรรมชาติหรือไขมุก ที่ไดจากการกลั่นสิ่งดังกลาว เครื่องปฎิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกลและ
เลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิต สวนประกอบของเครื่องดังกลาว เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบของ
อาหาร อาหารที่จัดทําไวสําหรับเลี้ยงสัตว เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแร เครื่อ งดั งกล าว ยานบก นอกจากรถที่ เดิ นบนรางรถไฟหรื อ รางรถราง ส วนประกอบและ
และผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นสิ่งดังกลาว สารบิทูมินัส ไขที่ไดจากแร
อุปกรณประกอบของยานดังกลาว
ตลาดสงออกสําคัญ จีน สวิตเซอรแลนด สเปน อันดอรรา เยอรมนี
แหลงนําเขาสําคัญ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม จีน
ไทย (อันดับที่ 31)
ไทย (อันดับที่ 26)
การคามอริเตเนีย - ไทย (2558)
มูลคาสงออก 14.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 1.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -56.05 %
อัตราขยายตัว -31.44 %
สิน ค า ส ง ออกสํ า คั ญ (1) ข า ว (2) ผลไม ก ระป อ งและแปรรู ป (3) เม็ ด สินคานําเขาสําคัญ (1) สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป (2) แผงวงจรไฟฟา
พลาสติก (4) ผลิตภัณฑพลาสติก (5) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (3) เคมีภัณฑ (4) สิ่งพิมพ (5) เสื้อผาสําเร็จรูป (6) ไดโอด ทรานซิสเตอรและอุปกรณกึ่งตัวนํา
(6) เครื่ อ งปรั บ อากาศและส ว นประกอบ (7) เครื่ อ งสํ า อาง สบู แ ละ (7) ผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ (8) สบู ผงซักฟอกและเครื่องสําอาง (9) ผาผืน (10) เครื่องจัก ร
ผลิตภัณฑรักษาผิว (8) เครื่องดื่ม (9) ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (10) สิ่งทอ ไฟฟาแบะสวนประกอบ
อื่นๆ
อันดับแหลงนําเขา 159
อันดับตลาดสงออก 138
สถิติการคาไทย - มอริเตเนีย (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
การคารวม
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
2553
31.11 (-41.46)
28.14 (-46.07)
2.97 (207.24)
25.16
2554
37.87 (+21.73)
35.62 (26.60)
2.25 (-24.36)
33.37
2555
36.15 (-4.55)
33.31 (-6.48)
2.83 (26.07)
30.48
2556
35.65 (-1.36)
33.56 (0.75)
2.09 (-26.21)
31.47
2557
35.82 (0.45)
34.02 (1.35)
1.80 (-13.97)
32.22
2558
16.18 (-54.82)
14.95 (-56.05)
1.23 (-31.44)
13.72
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราขยายตัว
กุมภาพันธ 2559
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

