สาธารณรัฐนามีเบีย
(Republic of Namibia)
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของทวีปแอฟริ กา ทิศเหนือติดกับประเทศอังโกลาและแซมเบีย ทิศใต้
ติดต่อกับประเทศแอฟริ กาใต้ ทิศตะวันออกติดกับประเทศแอฟริ กาใต้และประเทศบอตสวาน่า และทิศ
ตะวันตกจดมหาสมุทรแอตแลนติก ลักษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่ประกอบด้วยทะเลทราย ไม่เหมาะ
กับการทําการเกษตร มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฝนตกเล็กน้อยแต่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยแร่ ธาตุมากมาย เช่น
เพชร ทองแดง ยูเรเนียม ตะกัว่ สังกะสี ดีบุก เกลือ แก๊สธรรมชาติ และทรัพยากรประมง
พืน้ ที่
823,415 ตารางกิโลเมตร (เทียบกับประเทศไทยมีพ้นื ที่ 513,000 ตารางกิโลเมตร)
เอกราช
21 มีนาคม ค.ศ. 1990
การเมือง
มีเสถียรภาพ การบริ หารราชการเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส อดีตเคยเป็ นเมืองขึ้นของเยอรมัน จนถึงช่วง
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 แอฟริ กาใต้ซ่ ึ งอยูฝ่ ่ ายเดียวกับอังกฤษได้เข้าผนวกนามีเบียเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของแอฟริ กาใต้ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 1914 และในปี ค.ศ. 1960 กลุ่มพรรค SWAPO (South West African
People’s Organization) ที่พยายามต่อสู้เพื่อเรี ยกร้องอิสรภาพของนามีเบียจากแอฟริ กาใต้เป็ นต้นมา
จนเป็ นผลสําเร็ จในปี ค.ศ. 1990
ผู้นําประเทศ
President Hifikepunye Lucas Pohamba (ได้การรับเลือกเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2004 และการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไปจะมีข้ ึนประมาณเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2009)
ระบบการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในรู ปแบบรัฐบาลผสม มีประธานาธิบดีเป็ นประมุข อยูใ่ นวาระ 5 ปี
แบ่งการปกครองเป็ น 13 เขต ได้แก่ Caprivi, Erongo, Hardap, Karas, Khomas, Kunene, Ohangwena,
Okavango, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa
เมืองหลวง
กรุ ง Windhoek
เมืองท่ า
เมือง Luderitz และ เมือง Walvis Bay
ประชากร
2.1 ล้านคน (เผ่า Ovambo 50%, Kavangos 9%, Herero 7% Damara 7%)
ภาษา
อังกฤษ Afrikaans และ เยอรมัน
ศาสนา
ศาสนาคริ สต์ 80-90% และศาสนาพื้นเมือง 10-20 %
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมประชาชาติ(GDP) 8.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ (ค.ศ. 2008) (IMF)
สกุลเงิน
NAD (นามีเบียนดอลลาร์) และเงินสกุลแรนด์ของแอฟริ กาใต้มีการใช้ทวั่ ไป
อัตราแลกเปลีย่ น
1 เหรี ยญสหรัฐฯ = 7.5 NAD (12 ตุลาคม พ.ศ. 2552) อิงค่าเทียบเท่ากับเงินแรนด์ของแอฟริ กาใต้
รายได้ เฉลีย่ ต่ อหัว
4,210 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี (ค.ศ. 2008)
อัตราเงินเฟ้อ
11.6 % (ค.ศ. 2008) (Bank of Namibia)
อัตราการว่ างงาน
37 % (ค.ศ. 2008) (World Bank)
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพชร ทองแดง ยูเรเนียม ทอง ตะกัว่ ดีบุก สังกะสี เกลือ แก๊สธรรมชาติ และ ทรัพยากรประมง
สิ นค้ าเกษตรสํ าคัญ
ข้าวฟ่ าง ปศุสัตว์ และสิ นค้าประมง ทั้งนี้พ้นื ที่ของประเทศส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นเขตแห้งแล้ง และเป็ นเขต
ทะเลทราย มีปริ มาณฝนตกน้อย
การคมนาคม
การคมนาคมภายในประเทศมีความสะดวก ถนนหนทางมีสภาพดีเชื่อมต่อกับท่าเรื อ และเมืองสําคัญๆ
รวมทั้งเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีพรมแดนติดทะเล ได้แก่ บอตสวาน่า แซมเบีย
ซิ มบับเว และทางตอนใต้ของอังดกลา รวมทั้งมีเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศแอฟริ กาใต้ และ
ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วย
ทีต่ ้งั
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มูลค่ าการส่ งออก
สิ นค้ าส่ งออก
มูลค่ าการนําเข้ า
สิ นค้ านําเข้ า
การค้ ากับไทย

การส่ งออกจากไทย
การนําเข้ ามายังไทย
สถานะทางเศรษฐกิจ

โอกาส

ปัญหา

ในปี พ.ศ. 2550 มียอดส่ งออก 4.36 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยประเทศคู่คา้ ที่สาํ คัญ ได้แก่ แอฟริ กาใต้
EU สหรัฐอเมริ กา
เพชร ทองแดง ทอง สังกะสี ตะกัว่ ยูเรเนียม ปศุสัตว์ อาหารทะเล องุ่น
ในปี พ.ศ. 2550 มียอดการนําเข้า 4.56 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยนําเข้าจากประเทศที่สาํ คัญ ได้แก่
แอฟริ กาใต้ สหรัฐอเมริ กา
อาหาร, ผลิตภัณฑ์น้ าํ มันและเชื้อเพลิง เครื่ องจักรและเคมีภณ
ั ฑ์ วัสดุก่อสร้าง
ไทยและนามีเบียมีมูลค่าการค้ารวมในปี พ.ศ. 2551 ประมาณ 7.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยไทยเป็ นฝ่ าย
ได้เปรี ยบดุลการค้ากล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2551 นามีเบียส่ งออกมาไทยเป็ นมูลค่า 1.3 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
และไทยส่ งออกไปยังนามีเบีย เป็ นมูลค่า 6.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในปี พ.ศ. 2551 สิ นค้าสําคัญที่ไทยส่ งออกไปยังนามีเบีย ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ป
รถยนต์อุปกรณ์และส่ วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
ในปี พ.ศ. 2551 ไทยนําเข้าสิ นค้าเครื่ องเพชร พลอย อัญมณี สัตว์น้ าํ สด แช่เย็น แปรรู ป เหล็ก
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ จากนามีเบีย
ประเทศนามีเบีย เป็ นสมาชิกกลุ่ม Southern African Customs Union (SACU) ซึ่ งมีสาํ นักงานใหญ่
ตั้งอยูท่ ี่กรุ งวินดุ๊ก ประเทศนามีเบีย และ Southern African Development Community (SADC) นา
มีเบียเป็ นประเทศที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.5 ต่อปี มี
ความมัน่ คงและมีเสถียรภาพทางการเมืองประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริ กา
นโยบายการคลังที่ดีมี
ประสิ ทธิภาพ หนี้สาธารณะอยูใ่ นเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้ ออยูใ่ นระดับปานกลาง รวมทั้งมีความอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยแร่ ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีระบบการเงินที่เป็ นสากล อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีความแตกต่างในการกระจายรายได้ของประชากรส่ วนใหญ่ อัตราการว่างงานที่สูง ทําให้
ประชากรส่ วนใหญ่ยากจน และยังคงมีปัญหาด้านผูต้ ิดเชื้อโรคเอดส์ และวัณโรคที่มีอตั ราสูง
ประเทศนามีเบียถึงแม้วา่ จะเป็ นประเทศที่มีขนาดเล็กแต่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ดและมีพ้นื ฐานทาง
เศรษฐกิจที่ดี การคมนาคมการขนส่ งสะดวกตลอดจนสิ่ งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่พร้อม และมีระบบ
การปกครองที่มนั่ คง รวมทั้งระบบการธนาคารที่เป็ นสากล และมีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เพชร พลอย
สิ นค้าประมง จํานวนมาก ซึ่ งสามารถเป็ นแหล่งวัตถุดิบสําหรับการผลิตเพื่อการส่ งออกของไทยได้
นอกจากนี้ไม่สามารถผลิตสิ นค้าส่ วนใหญ่ได้เองจึงต้องพึ่งพาการนําเข้าจากแหล่งอื่น และถึงแม้วา่ จะมี
ขนาดของประชากรไม่ใหญ่มากนัก
แต่โอกาสและลู่ทางการขยายการส่ งออกไปยังนามีเบียโดย
สามารถใช้เป็ นฐานในการกระจายสิ นค้าไปสู่ตลาดอังโกลาทางตอนใต้ที่ผซู้ ้ื อรายย่อยสามารถเดิน
ทางเข้ามาหาซื้ อสิ นค้าจากหัวเมืองชายแดนทางตอนเหนือของประเทศนามีเบีย เนื่องจากปั ญหาด้าน
การคมนาคมภายในของประเทศอังโกลาที่ขาดประสิ ทธิภาพทําให้การกระจายสิ นค้าไปได้ไม่สะดวก
ไม่สามารถครอบคลุมได้ทวั่ ถึง และมีตน้ ทุนสูง
ปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้าของผูซ้ ้ื อ/ผูน้ าํ เข้านามีเบียมีจาํ นวนการสั่งซื้ อไม่สูงมาก ทําให้ราคาไม่แข่งขัน
รวมทั้งค่าระวางสิ นค้าที่สูง ทําให้ส่วนใหญ่เป็ นการสั่งซื้ อผ่านแอฟริ กาใต้ ที่มีเครื อข่ายหรื อสาขา
กระจายสิ นค้าต่อไปยังนามีเบีย นอกจากนี้การเข้าไปตั้งชุมชนของชาวจีนที่นาํ เสนอขายสิ นค้าราคาถูก
ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อสิ นค้าไทยในการที่จะเจาะขยายเข้าไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคในนามีเบียที่ส่วนใหญ่ยงั คง
เน้นเรื่ องราคามากกว่าคุณภาพ ประกอบกับปัญหาด้านการกระจายรายได้ไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งขาด
ความสนใจจากผูผ้ ลิต ผูส้ ่ งออกไทย
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หน่ วยงานทีส่ ํ าคัญ
หน่วยงานสําคัญของไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งพริทอเรีย
เอกอัครราชทูต นายธฤต จรุ งวัฒน์
Royal Thai Embassy
248 Hill Street, Arcadia, Pretoria 0083
P.O. Box 12080, Hatfield, Pretoria 0028
Tel: (27 12) 342 4600
Fax: (27 12) 342 4805
E-mail: info@thaiembassy.co.za
สํ านักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย
อัครราชทูต(ฝ่ ายการพาณิ ชย์) นายสมเด็จ สุ สมบูรณ์
Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy
248 Hill Street , Arcadia, Pretoria 0083
PO BOX 95459 , Waterkloof 0145
Tel : (27 12) 342 0835
Fax : (27 12) 342 0855
E-mail : ttcpretoria@telkomsa.net
Honorary Consul : Dr.Gabriel T. Uahengo
Room 606, 6th Floor, Trust Centre Building,
Independence Avenue, Windhoek, Republic of Namibia
P.O. Box 4762, Windhoek, Republic of Namibia
Tel : +264-61-233737
Fax : +264-61-233788
E-mail : gabes@zenith.com.na
Honorary Trade Advisor to the Ministry of Commerce of Thailand
Mr.Samuel J.A. Victor
P.O. Box 3620, Windhoek, Republic of Namibia
Tel : +264-61-253816
Fax : +264-61-253872
E-mail : avictor@iway.na
หน่วยงานอื่น
สถานเอกอัครราชทูตนามีเบียประจําประเทศไทย มีถิ่นพํานัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
The Embassy of the Republic of Namibia
15-01, 15th Floor Menara HLA, 3 Jalan Kia Peng
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: (603) 2164- 6520 /2162- 8950
Fax: (603) 2168 – 8790
E-mail : namhckl@streamyx.com Website : www.namibiahighcommission.com.my
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High Commission of the Republic of Namibia Pretoria
197 Blackwood Street, Arcadia 0083
P.O. Box 29806
Sunnyside, 0132, Pretoria, Republic of South Africa
Tel: 27 – 12 – 4819100
Fax:27 – 12 – 3445998
กงสุ ลกิตติมศักดิ์นามีเบีย ประจําประเทศไทย (Dr.Nalinee Taveesin)
The Consulate of the Republic of Namibia
87/110 Ekamai Soi 3, Sukhumvit 63
Wattana, Bangkok 10110
Tel : 02-3817597
Fax : 02-3817597

สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุ งพริ ทอเรี ย
11 ธันวาคม 2552

