ข้รมูลพื้นฐำนขรงประเทศนิวซีคลนดร
ข้รมูลทั่วไป
พื้น ที่ : 268,000 ตารางกิโ ลเมตร พื้นที่เท่ากับญี่ปุ่น หรืออัง กฤษ
ประกอบด้วยเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งถูกแบ่งด้วยช่องแคบคุก
ที่มีความกว้าง 20 กิโลเมตร และเป็นจุดที่แคบที่สุดของเกาะ
ประเทศนิวซีแลนด์มีแหล่งน้้าครอบคลุมทั่วประเทศและเป็น
ประเทศอั น ดั บ 7 ของโลกที่ มี พื้ น ที่ ท างน้้ า ซึ่ ง มี ค วามส้ าคัญ
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ครอบคลุ ม ถึ ง 4.1 ล้ า นตารางกิ โ ลเมตร
มากกว่าขนาดพื้นที่ดินถึง 15 เท่า เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับที่ 73 ของโลก
ทรัพยำกรธรรมชำติที่สำนัญ: น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ทองค้า ถ่านหิน
และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
พื้นที่กำรเกษตร: 111,160 ตารางกิโลเมตร
สินน้ำเกษตรหลัก: นมและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ ไม้และผลิตภัณฑ์
สถำนกำรณร ภ ำพรวมขรงประเทศ: นิ ว ซี แ ลนด์ มี ภู มิ ป ระเทศ
เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก หนึ่งในสี่ของพื้นที่เป็นป่าไม้
และมีพื้น ที่ป่ าเศรษฐกิจ ถึง 18,000 ตารางกิโ ลเมตร (1.8 ล้ าน
เฮกตาร์ ) นิ ว ซี แ ลนด์ เ ป็ น ประเทศหนึ่ ง ในเขตแปซิ ฟิ ก ที่ มี ก ารท้ า
อุตสาหกรรม เช่น การต่อเรื อ โรงงานผลิ ตเบี ยร์ ไวน์ ผลิ ตภั ณ ฑ์
สัตว์น้าบรรจุกระป๋อง ผลไม้บรรจุกระป๋อง นอกจากนี้มีอุตสาหกรรม
เหมื อ งแร่ เช่ น ถ่ า นหิ น เหล็ ก อุ ต สาหกรรมป่ า ไม้ และยั ง มี
อุตสาหกรรมเพาะปลูกที่ท้ารายได้มาก เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และผลไม้ เช่น สตรอเบอรี่
แอปเปิ้ล เป็นต้น ภาคเกษตรกรรมของนิวซี แลนด์เป็นฐานการผลิตหลักของประเทศ โดยท้ารายได้ 2 ใน 3
ของรายได้ทั้งหมด ภูมิประเทศของนิวซีแลนด์ในเกาะเหนือ (North Island) ที่มีลักษณะเป็นภูเขาและพื้นที่
สูงจะท้าการเกษตรฟาร์มโคเนื้อ ส่วนฟาร์มโคนมจะมีเฉพาะในเขต Waikato และ Taranaki ของเกาะ
เหนือ ส่วนที่เหลือจะเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะ นิวซีแลนด์เป็นผู้ผลิตน้้านมอัน ดับที่ 8 ของโลก และเป็นผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ของโลกด้วย
ข้รมูลเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 - 2559
ภำพรวม: นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 60 ของ
โลก เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตรอุตสาหกรรมหลัก คือ อาหาร แปรรูปไม้
และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องจักร และท่องเที่ยว เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นิวซีแลนด์
เคยประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในปี 2551 – 2552 ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้แก้ไขปัญหาโดยการลด
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อัตราดอกเบี้ยเงินจาก 8.25% เหลือ 2.50% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินสดคงที่ 1.75%) และลดอัตรา
ภาษีลงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีการเติบโตขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ผลมาจากการขยายตั ว ในภาคการก่ อ สร้ า ง บริ ก าร และเกษตรกรรม ในปี 2559
มีการขยายตัวของ GDP ร้อยละ 2.8 มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.3 นิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 4.6
ล้ านคน (ปี 2558) การค้าเป็ น สิ่ ง ส้ าคัญต่อความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของนิว ซีแลนด์ คู่ค้าที่ส้ าคัญของ
นิวซีแลนด์ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมไปถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้ นิวซีแลนด์ส่งออกสินค้าไปยังประเทศดังกล่าวประมาณร้อยละ 9 - 19 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคง
เป็นภูมิภาคที่มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ ประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก หรือ ASIA-PACIFIC Economic Cooperation (APEC) มีการน้าเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์
ถึงร้อยละ 70 และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังนิวซีแลนด์ถึง ร้อยละ 71 คิดเป็น การลงทุนโดยตรงจาก
ภูมภิ าคดังกล่าวในนิวซีแลนด์ถึงร้อยละ 75
ถึงแม้ว่านิวซีแลนด์ส่งออกสินค้าที่หลากหลาย แต่ยังคงมีความต้องการในการน้าเข้าวัตถุดิบและอุปกรณ์การ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ นิวซีแลนด์มีน โยบายทางการค้าเสรีกับหลายประเทศ ได้แก่
ความร่วมมือระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียนและกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการค้าออสเตรเลีย นิ ว ซี แ ลนด์ ห รื อ ASEAN Free Trade Area - Australia-New Zealand Closer Economic Relations
Trade Agreement (ANZCERTA or CER) ) เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งอาเซี ย นกั บ ออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนด์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน ความร่วมมือทางวิชาการ ศุลกากร การขนส่ง การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านมาตรฐานและการรับรองระหว่างกัน และยังคงมีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าเสรี ในอนาคตกับ
กลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ The Gulf Cooperation Council (GCC) ความตกลงพันธมิตร
ทางการค้าระดับภูมิภาคหรือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่งเป็นกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอินเดีย รวมถึงอาเซียน จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
รวมถึงการเจรจาในข้อตกลงต่างๆ กับสหภาพยุโรป
GDP: 186.40 ล้านเหรียญสหรัฐ
GDP per capita: 36,816.40 เหรียญสหรัฐ
GDP-Composition by sector of origin (2558)
- อุตสาหกรรมพื้นฐาน ร้อยละ
7.9 (รวมภาคการเกษตรร้อยละ 6.2)
- อุตสาหกรรมผลิตสินค้า ร้อยละ
19.0
- บริการ ร้อยละ
65.6
มูลน่ำกำรส่งรรก: 70,083 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ หรือประมาณ 1,722,640 ล้านบาท
สินค้าส่งออก: ผลิตภัณฑ์นม เครื่องในสัตว์ที่สามารถบริโภคได้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลไม้ และสินค้าประมง
คู่ ค้ า การส่ ง ออก: ออสเตรเลี ย (20%) จี น (19%) สหภาพยุ โ รป (13%) สหรั ฐ อเมริ ก า (13%)
และ ญี่ปุ่น (6%)
มูลน่ำกำรนำเข้ำ: 66,375 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ หรือประมาณ 1,631,467 ล้านบาท
สิ น ค้ า น้ า เข้ า : เครื่ อ งจั ก รอุ ต สาหกรรม ชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ร ถยนต์ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ปิโตเลียมและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและผลิตภัณฑ์
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คู่ ค้ า การน้ า เข้ า : สหภาพยุ โ รป (19%) ออสเตรเลี ย (18%) จี น (17%) สหรั ฐ อเมริ ก า (13%)
และญี่ปุ่น (6%)
กำรน้ำระหว่ำงประเทศไทยคละนิวซีคลนดร
มูลค่าการค้ารวม 3,473 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ หรือประมาณ 85,356 ล้านบาท
-การส่งออก 2,438 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ หรือประมาณ 59,919 ล้านบาท
-การน้าเข้า 1,035 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ หรือประมาณ 25,437 ล้านบาท
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารรวม 18,727 ล้านบาท
-ไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ มูลค่า 4,256 ล้านบาท สินค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าแปรรูปและบรรจุกระป๋อง
-ไทยน้าเข้าจากนิวซีแลนด์ มูลค่า 14,471 ล้านบาท สินค้าที่ส้าคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม ไข่ น้้าผึ้ง
ผลไม้และถั่ว ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช แป้ง สตาร์ช น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
หมำยเหตง: คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญนิวซีแลนด์ เท่ากับ 24.58 บาท
ที่มำ:
https://www.mfat.govt.nz/assets/Trade/Analysis-of-New-Zealands-goods-and-services-trade-yearended-June-2016.pdf
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/industry_sectors/imports_and_exports/GoodsServicesTr
adeCountry_HOTPYeDec16.aspx
http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/snapshots-of-nz/top-statistics.aspx.
http://www.treasury.govt.nz/economy/overview/2016
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