สาธารณรัฐคูเวต
Republic of Kuwait
•
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ขอมูลสําคัญ
คูเวตอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรน้ํามัน และกาซธรรมชาติ
คูเวตอยูในกลุมประเทศคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ (GCC)
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการลงทุนของชาวตางชาติ การลงทุนดานการทองเที่ยว การบริการ การแพทย
คูเวตมีเขตพื้นที่พิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน คือ Shuwaikh Port ใหสิทธิพิเศษ แกนักลงทุนชาวตางชาติ
ภายหลังสิน้ สุดภัยคุกคามจากอิรัก คูเวตไดดําเนินนโยบาย "การทูตทางเศรษฐกิจ" (Economic Diplomacy) เนนการใชประโยชน
ทางการทูตเพื่อผลทางเศรษฐกิจ
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การปกครอง ระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ
เจาผูครองรัฐ เชค ซอบะห อัลอะหมัด อัลจาบีร อัลซอบะห
(Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah)
นายกรัฐมนตรี เชค จาเบอร อัลมูบาร็อค อัลอะหมัด อัลซอบะห
(Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah)
รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ เชค ซอบะห คาหลิด อัล ฮะหมัด อัล ซอบะห
(Sheikh Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah)

เมืองหลวง คูเวตซิตี้ (Kuwait City)
พื้นที่ 17,818 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 4 ลานคน (ประมาณการป 2557)
ภาษาทางการ ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ
ศาสนา อิสลาม 76.7% คริสเตียน 17.3% อื่นๆและที่ไมระบุ 6%
สกุลเงิน ดีนารคูเวต (Kuwaiti Dinar; KWD)
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)

2557
163,676
40,000
-1.6
2.9

2558
128,722
30,500
-2.1
3.3

ทรัพยากรธรรมชาติสําคัญ ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑเกษตรสําคัญ ปลา กุ ง
อุตสาหกรรมสําคัญ ปโตรเลียม ปโตรเคมี ปูนซีเมนต อูตอเรือและซอมเรือ กลั่นน้ําดื่ม
อาหารแปรรูป วัสดุกอสราง

GDP (US$ m)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (%)
Inflation (% change yoy)
การคาอิคูเวต - โลก (2557)
มูลคาสงออก 101.13 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -11.38 %
สินคาสงออกสําคัญ เชื้อเพลิง น้ํามัน เคมีภัณฑอินทรีย พลาสติกและผลิตภัณฑ
พลาสติก ยานพาหนะ ปุย เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง
เครื่องเพชรพลอย
ตลาดสงออกสําคัญ จีน อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซาอุดีอาระเบีย อิรัก
ไทย (อันดับที่ 23)

มูลคานําเขา 31.48 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว 7.47 %
สินคานําเขาสําคัญ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่อง อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เครื่องเพชรพลอย ผลิตภัณฑจากเหล็กและเหล็กกลา
แหล ง นํ า เข า สํ า คั ญ จี น สหรั ฐ อเมริ ก า สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส ญี่ ปุ น เยอรมนี
ไทย (อันดับที่ 14)
อัตราภาษีนําเขาเฉลี่ย รอยละ 4.7 อัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตร รอยละ 5.1
อัตราภาษีนําเขาสินคาอุตสาหกรรม รอยละ 4.6

การคาไทย – คูเวต (2558)
มูลคาสงออก 400.21 ลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 803.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -12.75 %
อัตราขยายตัว -12.39 %
สินคาสงออกสําคัญ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและ สินคานําเขาสําคัญ น้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ ปุยและยากําจัดศัตรูพืช
แปรรูป เครื่อ งปรับอากาศและสวนประกอบ ตูเย็น ตูแ ชแข็งและสวนประกอบ และสั ต ว เคมี ภั ณฑ เยื่ อ กระดาษและเศษกระดาษ เครื่ อ งประดั บ อั ญ มณี สั ต ว แ ละ
น้ําตาลทราย เครื่อ งซั กผา และเครื่ องซัก แห ง ไม และผลิตภัณฑไม รองเทา และ ผลิตภัณฑจากสัตว ผลิตภัณฑสิ่งทออื่นๆ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา
ชิ้นสวน ปลาสด แชเย็น แชแข็ง อัญมณีและเครื่องประดับ
ลําดับแหลงนําเขา 31
ลําดับตลาดสงออก 50
สถิติการคาไทย – คูเวต (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
1,117.47 (37.54)
341.98 (19.55)
775.49 (47.32)
-433.51
2554
1,222.50 (9.40)
414.44 (21.19)
808.06 (4.20)
-393.63
2555
1,390.08 (13.71)
418.63 (1.01)
971.45 (20.22)
-552.82
2556
1,376.14 (-1.00)
458.71 (9.57)
917.43 (-5.56)
-458.72
2557
2558
1,204.01 (-12.51)
400.21 (-12.75)
803.81 (-12.39)
-403.60
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ อัตราขยายตัว
กุมภาพันธ 2559
สวนแอฟริกาและยุโรปตะวันออก
สํานักเอเชีย แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

