สาธารณรัฐคองโก (Republic of Congo)
ข้ อมูลสํ าคัญ
่ ายใต้การเช่าสิ ทธิ
 คองโกมีแหล่งทรัพยากรนํ้ามันมากเป็ นอันดับ 4 ของโลก ส่ วนมากอยูภ
ของต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฝรั่งเศส (บริ ษทั Total Fina Elf) อิตาลี (Agip) และ
สหรัฐอเมริ กา (Chevron Texaco)
 ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น World Bank และ
IMF เป็ นต้น
 มีความสัมพันธ์ที่แน่ นแฟ้ นกับฝรั่งเศส และได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสหลายด้าน เช่น
ด้านเศรษฐกิจ วิชาการ และวัฒนธรรม
 เป็ นสมาชิ ก ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศแอฟริ กากลาง (Economic
Community of Central African States: ECCAS)
เมืองหลวง กรุ งบราซซาวิล (Brazzaville)
การปกครอง สาธารณรัฐ
พืน้ ที่
342,000 ตร.กม.
ประธานาธิบดี พลเอก Denis Sassou-Nguesso
ประชากร
4.01 ล้านคน (2010)
รัฐมนตรีพาณิชย์ (Minister of Trade and Supplies)
ภาษาทางการ ฝรั่งเศส(ภาษาราชการ)
Ms. Claudine Mounari
ศาสนา
คริ สต์ (50%) ความเชื่อดั้งเดิม (48%) อิสลาม (2%) วันสถาปนาความสั มพันธ์ กบั ไทย 25 ส.ค. 1988
ข้ อมูลเศรษฐกิจ
ทรัพยากร ปิ โตรเลียม ไม้ซุง โพแตสเซี ยมคาร์บอเนต ตะกัว่ สังกะสี
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ผลิตภัณฑ์ เกษตร มันสําปะหลัง นํ้าตาล ข้าว ข้าวโพด ผัก ถัว่ กาแฟ
5.6
FDI (US$m)
โกโก้ ผลิตภัณฑ์จากป่ า
2,622
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกลัน่ นํ้ามัน ปูนซี เมนต์ ไม้ซุง
อุตสาหกรรมกลัน่ สุ รา นํ้าตาล ปาล์มนํ้ามัน สบู่ แป้ งสาลี บุหรี่
การค้ าคองโก-โลก 2009 (พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
มูลค่ าการส่ งออก 8.18 (-15.7%)
มูลค่ าการนําเข้ า 3.25 (-6.4%)
สิ นค้ าออก ปิ โตรเลียม ไม้ซุง ไม้อดั นํ้าตาล โกโก้ กาแฟ เพชร
สิ นค้ าเข้ า อุปกรณ์ตน้ ทุน วัสดุก่อสร้าง สิ นค้าอาหาร
ตลาดส่ งออกสํ าคัญ สหรัฐฯ (40.08%) จีน (30.18%) ฝรั่งเศส
แหล่งนําเข้ าสํ าคัญ ฝรั่งเศส (20.64%) จีน (14.54%) อิตาลี (9.56%)
(8.17%) ไต้หวัน (6.4%) อินเดีย (4.2%)
สหรัฐฯ (9.02%) อินเดีย (5.55%) เบลเยีย่ ม (4.51%)
อัตราภาษีนําเข้ าเฉลีย่ (2008) ร้อยละ 17.9
อัตราภาษีนําเข้ าสิ นค้ าเกษตร (2008) ร้อยละ 21.9
อัตราภาษีนําเข้ าสิ นค้ าอุตสาหกรรม (2008) ร้อยละ 17.3
การค้ าไทย-คองโก 2009 (ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
มูลค่ าการส่ งออก 55.79
มูลค่ าการนําเข้ า 62.75
สิ นค้ าออก ข้าว เคหะสิ่ งทอ ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารทะเล สิ นค้ าเข้ า สิ นแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้า
กระป๋ องและแปรรู ป เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป เม็ดพลาสติก เครื่ องรั บวิทยุ และผลิ ตภัณฑ์ ไม้ซุ ง ไม้แ ปรรู ปและผลิ ตภัณฑ์ เครื่ องเพชรพลอย
โทรทัศ น์ แ ละส่ ว นประกอบ รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบ อัญมณี เงินแท่งและทองคํา สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทาํ พันธุ์ กระจก แก้วและ
ผลิ ตภัณฑ์เ วชกรรมและ
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์โ ลหะ สิ่ งพิม พ์
แผงวงจรไฟฟ้ า
ลําดับตลาดส่ งออก 95 อัตราขยายตัว 24.37%
เภสัชกรรม เครื่ องใช้และเครื่ องตกแต่งภายในบ้านเรื อน
ลําดับแหล่งนําเข้ า 58 อัตราขยายตัว -41.26%
สถิตกิ ารค้ าไทย – คองโก (ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
ปี
มูลค่ าการค้ า
การส่ งออก
การนําเข้ า
ดุลการค้ า
2007
114.56(+109.70)
41.21(+16.10)
73.34(+283.38)
-32.13
2008
151.69(+32.42)
44.86(+8.86)
106.83(+45.66)
-61.97
2009
118.55(-21.85)
55.79(+24.37)
62.75(-41.26)
-6.96
2010 (ม.ค.-ก.ค.)
52.22(-25.50)
34.26(-17.15)
17.96(-37.50)
16.30
ทีม่ า: Economist Intelligence Unit, CIA Factbook, World Trade Organization, กระทรวงการต่ างประเทศ, กรมเจรจาการค้ า
ระหว่ างประเทศ

