สาธารณรัฐกาบอง
(Republic of Gabon)
ขอมูลสําคัญ

• เปนหนึ่งในประเทศที่มรี ายไดประชากรตอหัวสูงที่สุดในบรรดาประเทศแอฟริกาตอนใตของทะเลทรายซาฮารา และมี
เสถียรภาพทางการเมือง
• เศรษฐกิจกาบองยังอยูในระดับการพัฒนาทีต่ ่ำ เนือ่ งจากยังขาดแคลนสาธารณูปโภคหลัก โดยเฉพาะถนนทีท่ ําใหเปนปญหา
ดานการขนสง จึงเปนสาเหตุใหธนาคารโลกจัดอันดับความนาลงทุนทางธุรกิจอยูในอันดับที่ 170 จาก 185 ประเทศทัว่ โลก
• กาบองนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคปริมาณมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ สินคาอาหาร ซึง่ รอยละ 85 ของสินคาอาหารที่บริโภค
ภายในประเทศลวนเปนสินคานําเขาทั้งสิ้น
• กาบองมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเรียกวา Emerging Gabon ซึ่ ง มี เป า หมายใหกาบองเปนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม
(Emerging economy) ภายในป 2568 (2025) โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรเกษตร ภาคเศรษฐกิจสําหรับอุตสาหกรรม
และบริการ รวมทั้งสรางบรรยากาศสงเสริมความนาลงทุนจากตางประเทศ ดวยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศ
ซึ่งจะมีการลงทุนรวมกับภาคเอกชนที่เรียกวาการลงทุนแบบ Public - Private Partnership (PPP)
ระบอบการปกครอง ระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข และเปนผูแตงตั้งนายก
รัฐมนตรี
เมืองหลวง ลีเบรอวีล (Libreville)
ประธานาธิบดี นายอาลี บองโก ออนดิมบา (H.E. Mr. Ali Bongo Ondimba)
พื้นที่
267,668 ตารางกิโลเมตร
นายกรัฐมนตรี îć÷ÝĎđúĊ÷îǰĂċîēÙđÖǰđïÙćđúǰ H.E. Mr. Julien Nkoghe Bekale
ประชากร
2.12 ลานคน (ขอมูลป 2561)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายอับดุ ร็อซซาก กี คัมโบโก
ภาษาìćÜการ ภาษาฝรั่งเศส
(H.E.
Mr. Abdu Razzaq Guy Kambogo)
สกุลเงิน
ฟรังกเซฟา (CFA Franc)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจการคาอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว Mr. Roger Owono
คริสต 82 อิสลาม 9.8 และอื่นๆǰ 8.2
ýćÿîć
Mba
üĆîÿëćðîćÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïĕì÷ǰǰǰđö÷ǰ
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2559
2560
ทรัพยากรธรรมชาติ ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ เพชร ไนโอเบียม แมงกานีส ยูเรเนียม
GDP (US$ bn)
14.01
14.89
ทอง ไม แรเหล็ก พลังงานนำ้
GDP per Capita (US$)
9,419.9
9,204
ñúĉêõĆèæŤđÖþêøǰēÖēÖšǰÖćĒôǰîĞĚćêćúǰîĞĚćöĆîðćúŤöǰ÷ćÜóćøćǰðúćǰ
Real GDP growth (%)
2.1
0.5
อุตสาหกรรมหลัก การกลั่นปโตรเลียม แมงกานีส เหมืองทอง เคมีภัณฑ ซอมเรือ
Inflation rate (%)
2.09
2.65
อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ ไมซุง ไมอัด ซีเมนต
Unemployment rate (%)
18.5
19.6
การคาÿćíćøèøĆåกาบองǰ-ǰโลก ðŘǰ2560
มูลคาการนําเขา 2.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคาการสงออก 4.89 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกทีส่ ําคัญ เชื้อเพลิงที่ไดจากแร นำ้มันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการ สินคานําเขาที่สําคัญ เครื่องปฎิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องกลและ
กลั่นสิ่งดังกลาว สารบิทูมินัส ไขที่ไดจากแร สินแร ตะกรันและเถา ไมและของทํา สวนประกอบของเครื่องดังกลาว เรือและสิ่งกอสรางลอยนำ้ ของทําดวยเหล็กหรือ
ดวยไม ถานไม เครื่องปฎิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องกล และสวน เหล็กกลา เครื่องจักรไฟฟา เครือ่ งอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบยานบกนอกจาก
ประกอบของเครื่องดังกลาว ไขมุกธรรมชาติ โลหะมีคา
รถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยาน
ตลาดสงออกสําคัญ จีน (42%) ออสเตรเลีย (8.3%) อินโดนีเซีย (6.6%)
แหลงนําเขาสําคัญ ฝรั่งเศส (23%) จีน (15%) เลบานอน (11%) และเบลเยียม (7.7%)
และมาเลเซีย (5.7%)
การคาไทยǰ-ǰÿćíćøèøĆåกาบอง ðŘǰ2561
มูลคาการสงออก 36.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกทีส่ ําคัญ ขาว รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ ผาผืน เม็ดพลาสติก
เครื่องนุงหม เครือ่ งปรับอากาศและสวนประกอบ เหล็กǰเหล็กกลาและผลิตภัณฑ
พืชนํ้ามัน ผลิตภัณฑยาง กระดาษและผลิตภัณฑǰกระดาษ
ลําดับตลาดสงออก 98
อัตราÖćøขยายตัว -15.88 %
สถิติการคาไทย-ÿćíćøèøĆåกาบอง (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคารวม
2556
56.29 (+39.03%)
2557
44.43 (-21.07%)
2558
62.33 (+40.30%)
2559
80.58 (+29.27%)
2560
44.37 (-44.94%)
2561
96.22 (+116.87%)

มูลคาการนําเขา 59.99 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคานําเขาทีส่ ําคัญ สินแร โลหะอืน่ ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ แผงวงจรไฟฟา
ไม ซ ุง ไม แ ปรรูป และผลิต ภัณ ฑ์ ผลิต ภัณ ฑ ท ํา จากพลาสติก ผลิตภัณฑกระดาษ
เครือ่ งจักรกลและสวนประกอบ สิง่ พิมพ เครื่องมือ เครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ วัสดุและอุปกรณสํานักงาน
ลําดับแหลงนําเขา 162
อัตราÖćøขยายตัว 4,546.88 %

มูลคาการสงออก
54.06 (+40.68%)
43.53 (-19.47%)
61.18 (40.55%)
79.16 (+29.38%)
43.08 (-45.58%)
36.23 (-15.88%)

มูลคาการนําเขา
2.23 (+8.30%)
0.90 (-59.72%)
1.15 (+28.11%)
1.42 (+23.69%)
1.29 (-9.34%)
59.99 (+4,546.88%)

ดุลการคา
51.83
42.63
60.03
77.73
41.79
-23.75

กรกฎาคม 2562
สวนจัดการขอมูลการคาเสรี
ศูนยสารสนเทศการเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

