ราชอาณาจักรโมร็อกโก
Kingdom of Morocco
ขอมูลสําคัญ
• โมร็อกโกมีความใกลชิดกับไทยในระดับรัฐบาล และมีสถาบันพระมหากษัตริย เชนเดียวกับไทย
• ประเทศมุสลิมสายกลางที่มีบทบาทมาก
• แหลงสงออกฟอสเฟตรายใหญที่สุดของโลก และเปนแหลงนําเขาปุยที่สําคัญของไทย
• มีเมืองทาที่สําคัญคือ คาซาบลังกา
• มีการลงนาม Euro-Mediterranean Association Agreement กับสหภาพยุโรป และ FTA
กับสหรัฐอเมริกา กลุม EFTA ตุรกี และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
• มีการลงนาม Morocco - Arab Countries Trade Agreement เพื่อยกเวนภาษีศุลกากรกับ
กลุมประเทศอาหรับ
• ความตกลงทางการคาระหวางไทยกับโมร็อกโก ลงนามเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543
• มีการลงนามจัดตั้งสภาธุรกิจไทย - โมร็อกโก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551
เมืองหลวง
กรุงราบัต (Rabat)
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และ
พื้นที่
446,550 ตารางกิโลเมตร
นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร
ประชากร
34.4 ลานคน (2558)
พระมหากษัตริย สมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 (King Mohammed VI)
ภาษาทางการ
ภาษาอาหรับ (ราชการ) ภาษาฝรั่งเศส
นายกรัฐมนตรี นายอับเดลอิลาห เบงคิเรน (Abdelillah Benkirane)
ศาสนา
อิสลาม 99% คริสเตียน 1%
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นายซาลาเฮดดีน เมซูอาร
สกุลเงิน
โมร็อกโก ดีรแฮม (Moroccan Dirhams: MAD)
(Salaheddine Mezouar)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม การคา การลงทุน และเศรษฐกิจดิจิตอล
นายมูลเลย ฮารฟด อีลาลามี่ (Mr. Moulay Hafid ELALAMY)
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
2558
2559
ทรัพยากรสําคัญ ฟอสเฟต แรเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว สังกาสี ปลา และเกลือ
GDP (US$ bn.)
100.9
102.7
ผลิตภัณฑเกษตรสําคัญ บารเลย แปงสาลี ผัก ผลไม มะกอก เนื้อสัตว ไวน
GDP per capita (US$)
2,930
2,950
อุตสาหกรรมสําคัญ เหมืองแรหินฟอสเฟตและการแปรรูป สินคาหนังสัตว
Real GDP growth (%)
4.5
1.8
สิ่งทอ การกอสราง การทองเที่ยว
การคาโมร็อกโก - โลก (2558)
มูลคาสงออก 22.20 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 37.56 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาสงออกสําคัญ เครื่องจักรไฟฟา เครื่องอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบ ยานบก สินคานําเขาสําคัญ เชื้อเพลิงที่ไดจากแร น้ํามันแรและผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่น
นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถรางและสวนประกอบ เครื่องแตงกายและ สิ่ ง ดั ง กล า ว เครื่ อ งจั ก รไฟฟ า เครื่ อ งอุ ป กรณ ไ ฟฟ า และส ว นประกอบ
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องดังกลาว ยานบกนอกจากรถที่เดินบนราง
ของที่ใชประกอบที่ไมไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต ปุย เคมีภัณฑอนินทรีย
ตลาดสงออกสําคัญ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไทย (อันดับที่ 57) รถไฟหรือรางรถรางและสวนประกอบ พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก
แหลงนําเขาสําคัญ สเปน ฝรั่งเศส จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ไทย (อันดับที่ 38)
การคาไทย - โมร็อกโก (2558)
มูลคาสงออก 97.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -12.72 %
สินคาสงออกสําคัญ (1) รถยนต อุปกรณ และสวนประกอบ (2) ตูเย็น ตูแชแข็ง และ
สวนประกอบ (3) เสนใยประดิษฐ (4) ผลิตภัณฑยาง (5) เครื่องซักผาและเครื่องซัก
แห ง และส ว นประกอบ (6) ผ า ป ก และผ า ลู ก ไม (7) เครื่ อ งปรั บ อากาศและ
สวนประกอบ (8) ดายและเสนใยประดิษฐ (9) ผาผืน (10) ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ด
อันดับตลาดสงออก 92

สถิติการคาไทย - โมร็อกโก (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
2554
2555
2556
2557
2558
2558 (ม.ค. - มิ.ย.)
2559 (ม.ค. - มิ.ย.)

271.07 (-4.00%)
228.72 (-15.62%)
217.15 (-5.06%)
171.89 (-20.84%)
167.56 (-2.52%)
79.28 (-30.71%)
93.56 (+18.01%)

มูลคานําเขา 70.53 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว +16.15 %
สินคานําเขาสําคัญ (1) สัตวน้ําสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป (2) เสื้อผา
สํ าเร็ จรู ป (3) สิ นแร โลหะอื่ นๆ เศษโลหะและผลิ ตภั ณฑ (4) แผงวงจรไฟฟ า
(5) เคมีภัณฑ (6) เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบไดโอด (7) เยื่อกระดาษและเศษ
กระดาษ (8) ไดโอด ทรานซิ สเตอรและอุปกรณกึ่ งตั วนํา (9) พื ชและผลิ ตภั ณฑ
จากพืช (10) แรและผลิตภัณฑจากแร
อันดับแหลงนําเขา 69

การสงออก

166.25 (-2.38%)
152.52 (-8.26%)
149.31 (-2.11%)
111.17 (-25.54%)
97.04 (-12.72%)
49.92 (-32.49%)
57.53 (+15.23%)

การนําเขา

104.82 (-6.45%)
76.20 (-27.31%)
67.85 (-10.96%)
60.72 (-10.50%)
70.53 (+16.15%)
29.36 (-27.45%)
36.03 (+22.73%)

ดุลการคา

61.42
76.32
81.46
50.45
26.51
20.57
21.05
สิงหาคม 2559
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

