สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
Federal Republic of Nigeria
ขอมูลสําคัญ

มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคแอฟริกา (ป 2014 ประมาณ 178.5 ลานคน) และเปนอันดับ 7 ของโลก
• เปนตลาดสงออกขาวอันดับ 1 ของไทย (ในป 2014 สงออกมูลคา 531.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
รอยละ 9.78 ของการสงออกขาวทั้งหมดของไทย)
• เปนประเทศคูคาสําคัญอันดับ 2 ของไทยในภูมิภาคแอฟริกา (รองจากแอฟริกาใต)
• มีบอน้ํามันขนาดใหญ รายไดหลักมาจากการขายน้ํามันซึ่งนับเปนรอยละ 95 ของรายไดการสงออก และรอย
ละ 80 ของรายไดรัฐ
• เปนประเทศผูผลิตกาซธรรมชาติไดมากที่สุดในแอฟริกา
• เปนประเทศที่ปลูกมันสําปะหลังมากที่สด
ุ ในโลก
• เมืองสําคัญอื่นๆ ไดแก นครลากอส (เมืองหลวงเกา) คาโน อิบาดัน พอรตฮารคอรต อิดานา
การปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ระบบ 2 สภา โดยมีประธานาธิบดี ซึ่งมา
เมืองหลวง
กรุงอาบูจา (Abuja)
จากการเลือกตั้งโดยตรง เปนประมุขแหงรัฐและหัวหนารัฐบาล ดํารงตําแหนง
พื้นที่
923,773 ตารางกิโลเมตร
วาระละ 4 ป จํากัดไมเกิน 2 วาระ
ประชากร
178.5 ลานคน (ประมาณการ 2557)
ประธานาธิบดี นายมูฮัมมาดู บูฮารี (H.E. President Muhammadu Buhari)
ภาษาทางการ ภาษาอังกฤษ (ราชการ)
ศาสนา
อิสลามรอยละ 50 คริสตรอยละ 40
ความเชื่อดั้งเดิม รอยละ 10
สกุลเงิน
ไนจีเรีย ไนรา (Nigeria Naira - NGN)
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2557
2558
ทรัพยากรสําคัญ น้ํามัน อัญมณี ปาไมและประกาซธรรมชาติ ปโตรเลียม ดีบุก แร
GDP (US$ bn.)
568.5
501.7
เหล็ก ถานหิน หินปูน ไนโอเบียม ตะกั่ว สังกะสี ที่ดินซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูกมง
GDP per capita (US$)
3,203
2,753
ผลิตภัณฑเกษตรสําคัญ โกโก ถั่วลิสง ฝาย ปาลม น้ํามันขาวโพด ขาว ขาวฟาง
Real GDP growth (%)
6.3
2.8
มัน (สําปะหลัง) ยางพารา ปศุสัตว แกะ แพะ ปลา สุกร ไม
อุตสาหกรรมสําคัญ น้าํ มัน ถานหิน ดีบกุ โคลัมไบท ผลิตภัณฑยาง ไม เขาสัตว
และหนังสัตว สิ่งทอ ปูนซีเมนต และวัสดุกอสรางอื่น ๆ ผลิตภัณฑอาหาร รองเทา
สารเคมี ปุย การพิมพ เซรามิก เหล็ก
การคาไนจีเรีย - โลก (2557)
มูลคาสงออก 93.62 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 51.63 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกสําคัญ เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการ
สินคานําเขาสําคัญ เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลัน่
กลั่นสิ่งดังกลาว โกโกและของปรุงแตงที่ทําจากโกโก ไมและของทําดวยไม ถานไม สิ่งดังกลาว เครื่องจักรกลและอุปกรณ เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟาและ
เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไมเบ็ดเตล็ด หนังดิบ
สวนประกอบของเครื่องดังกลาว ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง
และหนังฟอก
รถราง พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
ตลาดสงออกสํา คัญ อินเดี ย เนเธอร แ ลนด บราซิ ล สหรั ฐอเมริก า สเปน ไทย แหลงนําเขาสําคัญ จีน สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด สหราชอาณาจักร เบลเยียม
(อันดับที่ 27)
ไทย (อันดับที่ 31)
•

การคาไทย – ไนจีเรีย (2558)
มูลคาสงออก 569.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -61.66 %
สินคาสงออกสําคัญ (1) ขาว (2) เม็ดพลาสติก (3) ผลิตภัณฑยาง
(4) เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ (5) รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
(6) เคมีภัณฑ (7) ผลิตภัณฑพลาสติก (8) ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูป
อื่นๆ (9) เครื่องจักรกลและสวนประกอบ (10) เครื่องดื่ม
อันดับตลาดสงออก 42
สถิติการคาไทย – ไนจีเรีย (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
2553
1,000.22 (18.10%)
2554
1,436.62 (43.63%)
2555
1,455.91 (1.34%)
2556
963.43 (-33.83%)
2557
1,906.85 (97.92%)
2558
731.03 (-61.66%)

มูลคานําเขา 161.51 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -84.92 %
สินคานําเขาสําคัญ (1) น้ํามันดิบ (2) กาซธรรมชาติ (3) สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑ (4) สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป (5) เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ (6) ดายและเสนใย (7) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (8) เครื่องเพชร
พลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา (9) ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ (10) ผัก ผลไม
และของปรุงแตงที่ทําจากผัก ผลไม
อันดับแหลงนําเขา 53

การสงออก
931.69 (17.10%)
1,093.12 (17.33%)
935.93 (-14.38%)
410.82 (-56.11%)
835.96 (103.49%)
569.52 (-31.87%)

การนําเขา
68.53 (33.50%)
343.51 (401.23%)
519.99 (51.38%)
552.61 (6.27%)
1,070.90 (93.79%)
161.51 (-84.92%)

ดุลการคา
863.16
749.61
415.94
-141.79
-234.94
408.01
กุมภาพันธ 2559
สวนแอฟริกาและยุโรปตะวันออก
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

