ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

พื้นที่

ภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประชากร

ศาสนา
ภาษา
วันชาติ
ผูนําและผูบริหาร

2,149,000 ต.ร.ก.ม. เปนประเทศที่มีพนื้ ทีใ่ หญที่สุดในคาบสมุทรอาหรับ
ทิศเหนือจดจอรแดน (744 ก.ม.) และอิรัก (814 ก.ม.) ทิศตะวันออกจดคูเวต
(222 ก.ม.) กาตาร (60 ก.ม.) และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส (457 ก.ม.)
ทิศตะวันตกจดทะเลแดง ทิศใตจดเยเมน (1,458 ก.ม.) และโอมาน (676
ก.ม.) (พืน้ ที่ชายฝงทะเลแดง/อาวเปอรเซีย 2,640 ก.ม.)
รอนแหงแลง พื้นที่สวนใหญเปนทะเลทราย และหนาวเย็นในชวงฤดูหนาว
(พ.ย. – ก.พ.)
น้ํามันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ แรเหล็ก แรทองคํา และแรทองแดง
23.98 ลานคน (ป 2550) โดยเปนชาวซาอุดีฯ 17.49 ลานคน ชาว
ตางชาติ 6.49 ลานคน ซึ่งเปนแรงงานอินเดียมากที่สุด 1.6 ลานคน
บังกลาเทศ 1.5 ลานคน ปากีสถาน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย
ประเทศละ 1 ลานคน
มุสลิม สวนใหญนิกายซุนหนี่ มีนิกายชิอะทอยูประมาณ 5 แสนคน
อาหรับ (ทางการ) ภาษาอังกฤษเปนทีเ่ ขาใจในกลุมที่มกี ารศึกษา
23 กันยายน (ค.ศ. 1932) เปนวันของการรวมเปนราชอาณาจักรฯ
ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยพระราชาธิบดี Abdullah
Bin Abdul Aziz Al-Saud เปนประมุขของประเทศ นายกรัฐมนตรี และ
ผูรักษามัสยิดสองแหงที่ศักดิ์สิทธิ์ (Custodian of the two Holy Mosques)
(ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2548) เจาชาย Sultan Bin Abdul Aziz Al-Saud
เปนมงกุฎราชกุมาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและการบิน
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ผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)

อัตราการเติบโตของ GDP
รายไดประชาชาติตอหัว
อัตราเงินเฟอ
กําลังแรงงาน
ปริมาณผลิตน้าํ มัน
และกาซธรรมชาติ
ปริมาณน้าํ มัน
และกาซธรรมชาติสํารอง
การคาระหวางประเทศ

สินคาออกสําคัญ

สินคาเขาที่สําคัญ

ตลาดสงออกที่สําคัญ
ตลาดนําเขาทีส่ ําคัญ
ดุลการชําระเงิน
ปริมาณเงินสํารอง
(รวมทั้งทองคํา)
การลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ

217.56 พันลานดอลลารสหรัฐ (เปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญทสี่ ุด
ในกลุมประเทศอาหรับ) (ป 2550) โดยเปนผลผลิตจากเหมืองแรและน้าํ มัน
รอยละ 32.5 และผลิตจากอุตสาหกรรมการผลิต และบริการอื่นทีม่ ิใชจาก
น้ํามัน รอยละ 67.5
รอยละ 3.5 (ป 2550)
15,724 ดอลลารสหรัฐตอป
รอยละ 4.1 (ป 2550)
7.76 ลานคน เปนชาวซาอุดีฯ 3.5 ลานคน ชาวตางชาติ 4.18 ลานคน
น้ํามัน 8.7 ลานบาเรลตอวัน กาซธรรมชาติ 56.4 พันลานคิวบิกเมตร
(ป 2550)
น้ํามัน 261.9 พันลานบาเรล (รอยละ 25 ของปริมาณน้ํามันดิบสํารองในโลก
ซึ่งถือวา เปนปริมาณสํารองที่มากที่สุดในโลก) กาซธรรมชาติ 6,339 แสน
ลานคิวบิกเมตร (ป 2549)
280.7 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2550) โดยสงออก 230.45 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ และนําเขา 89 พันลานดอลลารสหรัฐ ทําใหไดเปรียบ
ดุลการคา 141.45 พันลานดอลลารสหรัฐ
น้ํามันดิบ (รอยละ 89 เฉลีย่ ปละ 20 ลานบาเรล ซึง่ เปนปริมาณสงออกที่มาก
ที่สุดในโลก) นอกนัน้ ไดแก เคมีภัณฑและผลิตภัณฑพลาสติก
ปุยเคมี เหล็กและเหล็กกลา อลูมิเนียม สินคาประเภทอาหาร เครื่องจักรกล
ไฟฟาและสวนประกอบ ไขมุกและทองประดับ อัญญมณี สิ่งทอและพรม
และกระดาษและแผนกระดาษ
เครื่องไชไฟฟา และเครื่องจักรกลไฟฟา ยานพาหนะและอุปกรณ และอะไหล
โลหะและสวนประกอบ สินคาอุปโภคและบริโภค เสื้อผาสําเร็จรูปและสิ่งทอ
และยารักษาโรคและเวชภัณฑ
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี จีน อินเดีย สิงคโปร ไตหวัน สหรัฐ
อาหรับอิมิเรตส บาหเรน เนเธอรแลนด
สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี ญี่ปุน อิตาลี อังกฤษ ฝรั่งเศส สาธารณรัฐเกาหลี
อินเดีย ออสเตรเลีย
ไดเปรียบดุล 91.84 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2550)
359.38 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2550)
62,121 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2549) โดยเปนการลงทุนจาก
สหรัฐอเมริกามากที่สุด รองลงไป ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
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อัตราแลกเปลี่ยน

ฝรั่งเศส บาหเรน จีน รัสเซีย มาเลเซีย และอังกฤษ
3.750 Riyals เทากับ 1 ดอลลารสหรัฐ (ป 2551)

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย
การคา
การคาระหวางไทยกับซาอุดอี าระเบียไดเพิม่ มากขึน้ เปนลําดับ โดยไทยเปน
ประเทศคูคาอันดับที่ 14 ของซาอุดีฯ ในดานการสงออก และประเทศ
คูคาอันดับที่ 13 ในดานการนําเขา ตามสถิติของศูนยสถิติกลางของ
ซาอุดีอาระเบียเมื่อป 2549 โดยสินคาออกสําคัญของไทยไปซาอุดีฯ ไดแก
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (รอยละ 48.22) เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ อาหารทะเลกระปองและแปร
รูป ตูเย็น แชแข็งและสวนประกอบ ขาว เครื่องซักผาและเครื่องซักแหงและ
สวนประกอบ เม็ดพลาสติก ไมและผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง กระดาษ
และผลิตภัณฑกระดาษ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ทองแดงและของทํา
ดวยทองแดง ผาผืน คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ กอก วาวลและ
สวนประกอบ เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑพลาสติก ผลไมกระปองและแปรรูป
สวนสินคาเขาสําคัญที่ไทยนําเขาจากซาอุดีฯ ไดแก น้าํ มันดิบ (รอยละ
89.64) เคมีภัณฑ ปุยและยากําจัดศัตรูพชื และสัตว เหล็กและเหล็กกลา สัตว
น้ําสด แชเย็น และแชแข็ง สินแรโลหะและเศษโลหะ ผาผืน เครื่องเพชรพลอย
อัญมณี เงินแทงและทองคํา เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑ
พลาสติก แรและผลิตภัณฑจากแร เชื้อเพลิงอื่นๆ เครื่องจักรกลและ
สวนประกอบ และผลิตภัณฑกระดาษ
หนวย : ลานบาท
ป
ปริมาณการคา
นําเขาจากซาอุดีฯ
สงออกไปซาอุดีฯ
อัตราสงออก
2551(ม.ค.- ก.พ.)
42,594.8
34,622.7
7,972.1
เพิ่ม รอยละ 14.92
2550
206,090.1
158,905.7
47,184.4
ลดลง รอยละ 0.60
2549
208,498.3
161,029.6
47,468.7
เพิ่ม รอยละ 16.79
2548
204,180.0
163,534.9
40,645.1
เพิ่ม รอยละ 63.64
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

การลงทุน

ซาอุดีอาระเบีย โดยบริษทั Kingdom Holding Company ซึ่งเจาชาย
Alwaleed Bin Talal Bin Abdul Aziz Al-Saud เปนประธาน ไดมก
ี าร
ลงทุนผานเครือขายของโรงแรม Four Seasons และ Movenpick ใน
ประเทศไทย เปนมูลคารวม 900 ลานดอลลารสหรัฐ สวนไทยมีการลงทุน
ประกอบการรานอาหารไทยในซาอุดีฯ รวมประมาณ 17 แหง
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การทองเทีย่ ว

ชาวซาอุดีฯ เดินทางไปประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ แมวา ทางการ
ซาอุดีฯ มีนโยบายหามปราม โดยในป 2550 ชาวซาอุดีฯ เดินทางไปไทย
22,483 คน เพิ่มจาก 7,202 คนในป 2547

ป
จํานวน (คน)
2550
22,483
2549
20,804
2548
10,474
2548
7,202
ที่มา : สํานักงานผูบัญชาการตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจ

ความตกลงดานเศรษฐกิจ

อัตราเพิ่ม
เพิ่ม รอยละ 8.07
เพิ่ม รอยละ 78.62
เพิ่ม รอยละ 45.43

ไทยและซาอุดอี าระเบียไดจดั ทําความตกลงดานเศรษฐกิจระหวางกัน 3 ฉบับ
ไดแก ความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการ
เลี่ยงรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได ค.ศ. 1994 (2537) ความ
ตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีกิจการขนสงทางอากาศ ค.ศ. 1996 (2539)
และความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ ค.ศ. 1984 (2527)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
12 เมษายน 2551
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