ข้อมูลพื้นฐำนของประเทศฟิจิ
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่: ๑๘,๒๗๐ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศประกอบด้วยหมู่เกาะขนาดเล็ก
กระจายในอาณาเขตประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
ทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญ: ป่าไม้ สินค้าประมง ทอง ทองแดง พลังน้า
พื้นที่กำรเกษตร: พืชไร่-พืชสวน ๔,๒๕๘ ตารางกิโลเมตร (๒๓.๓% ของ
พืนที่ทังหมด) ป่าไม้ ๑๐,๑๗๘ ตารางกิโลเมตร (๕๕.๗%
ของพืนที่ทังหมด)
สินค้ำเกษตรและอำหำรที่สำคัญ: น้าตาล ปลา มะละกอ ขิง เผือก มะพร้าวและ
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว
สถำนกำรณ์ภำพรวมของประเทศ:
ฟิจิเป็ น ประเทศที่เศรษฐกิจมีการพัฒ นามากที่สุ ดในบรรดาประเทศ
แถบมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นหลั ก
ในขณะเดียวกันได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการส่งออกสินค้าเกษตรมาเป็นสินค้า
จากอุ ต สาหกรรมการผลิ ต มากขึ น โดยสิ น ค้ าน้ าบรรจุ ข วดเป็ น สิ น ค้ าส่ งออกหลั ก จากฟิ จิ ไปยั งส หรัฐ อเมริก า
นอกจากนี อุตสาหกรรมการผลิตน้าตาลก็เป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ แต่จากผลกระทบของไซโคลนวินสตัน
ในปี ๒๕๕๙ ส่งผลให้ฟิจิต้องน้าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึนในช่วงเวลาดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาการขาดดุล
ทางการค้าอย่างหนัก
สินค้าส่งออกที่ส้าคัญของฟิ จิประกอบด้วยสินค้าเกษตรและประมง สินค้าเกษตรที่ส้าคัญ ได้แก่ น้าตาล
ปลา มะพร้าวและมะพร้าวแห้ง เผือก มะละกอ และขิง นอกจากนียังมีสินค้าประเภทเสือผ้า น้าดื่ม และทอง เป็นกลุ่ม
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูง อย่างไรก็ดี ฟิจิก้าลังพยายามเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยการส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากไม้
กระป๋ อง สิน ค้าปลาแปรรูป บางส่ วน ประเทศคู่ค้าการส่ งออกส้ าคัญ ของฟิจิ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลี ย
นิวซีแลนด์ และ สหราชอาณาจักร
สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญของฟิจิ ได้แก่ น้ามันที่ผ่านการกลั่น ปลาแช่แข็ ง ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร และ
ข้าวสาลี โดยสินค้าเกษตรน้าเข้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ปลาแช่แข็ง ข้าวสาลี เนือแกะ/แพะ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ข้าว
และมันฝรั่ง ประเทศคู่ค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และจีน
ข้อมูลเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ภำพรวม: ฟิจิมีจ้านวนประชากรในประเทศประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ คน ประชากรเกินกว่าครึ่งอาศัยในแถบ
ชนบท มีอ ัต ราการเติบ โตประชากรต่้า ประมาณ ๐.๗% แม้จ ะมีอัต ราการเกิด สูง แต่มีอัต ราการย้ายถิ่น ฐาน
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ออกนอกประเทศสูงเช่นกัน โดยเฉพาะประชากรที่มีฐานะและมีทักษะสูง อย่างไรก็ดี ฟิจิถือเป็นประเทศที่เศรษฐกิจ
พัฒนามากที่สุดในแถบประเทศมหาสมุทรแปซิฟิก พืนฐานเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง การบริหารประเทศมีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งจัดเป็นข้อดีที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ นโยบายการบริหารประเทศเน้นการแก้ปัญหา
ความยากจน ความเท่าเทียมกันทางสังคม และการพัฒนาพื นที่ชนบท ปัจจุบันรัฐบาลฟิจิได้ด้าเนินนโยบายการคลัง
แบบขยายตั ว จั ด ท้ า โครงการก่ อ สร้ า งโครงสร้ างสาธารณู ป โภคพื นฐานและโครงการส่ งเสริม เกี่ ย วกั บ สั งคม
ประกอบกับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นตัวช่วยให้เศรษฐกิจของฟิจิมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
๒๕๖๑ ธนาคารกลางฟิจิคาดการณ์ตัวเลขการเติบโต GDP จะเพิ่มขึน ๓.๖% หลังจากที่ฟิจิประสบภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว อันเนื่องมาจากปัญหาภัยพิบัติไซโคลนวินสตันในปี ๒๕๕๙ และคาดว่า ในปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ จะมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ ๓.๒% โดยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นแรงขับเคลื่อนส้าคัญทางเศรษฐกิจ
เนื่ องจากสถิติจ้ านวนนั กท่ องเที่ ย วมีป ริม าณเพิ่ มมากขึนทุ กปี และนั กท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ มากจากประเทศที่ มี
ก้าลังซือสูง ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา
ฟิจิได้มีการด้าเนิ นข้อตกลงทางการค้ากับประเทศข้างเคียงที่ส้าคัญ ได้แก่ The Melanesian Spearhead
Group Trade Agreement (MSGTA) ข้อตกลงการค้ากลุ่มประเทศเมลานีเซีย ประกอบด้วยประเทศปาปัวนิวกินี
วานู อาตู หมู่เกาะโซโลมอนและฟิ จิ เพื่ อส่ งเสริม แลกเปลี่ ยนด้านการค้ า และวัฒ นธรรมระหว่างประเทศสมาชิ ก
The Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA) Trade in Services (TIS) ข้ อตกลงท างการค้ าใน
ประเทศ หมู่เกาะแปซิฟิกเกี่ยวกับการค้าด้านการบริการ ประกอบด้วยประเทศหมู่เกาะ ๑๔ ประเทศ เพื่อลดการกีด
กัน
ทางการค้ าระหว่างประเทศสมาชิก และ The South Pacific Regional Trade & Economic Cooperation
Agreement (SPARTECA) ข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจในเขตประเทศแปซิฟิกใต้ เป็นข้อตกลงทาง
การค้า
ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้การยกเว้นภาษีและการน้าเข้าสินค้าบางชนิดที่มาจากประเทศสมาชิก
เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการค้าระหว่างประเทศทังสองกลุ่ม โดยสินค้าที่ได้รับประโยชน์ คือ สิ่งทอ เสือผ้า
และรองเท้า
ในส่วนของตลาดแรงงานยังคงมีความไม่เท่าเทียมทางเพศเกิดขึน โดยอัตราการจ้างงานผู้หญิงมีเพียงร้อยละ
๔๒ ในขณะที่ผู้ชายมีอัตราการจ้างงานอยู่ที่ ๗๖% ในปี ๒๕๕๘ พบว่า มีอัตราการว่างงานในประเทศอยู่ที่ร้อยละ
๖.๒ อย่ างไรก็ ดี แม้ รั ฐ บาลมี ค วามพยายามในการเพิ่ ม อั ต ราค่ าจ้ างขันต่้ า แต่ จ ากข้อ มู ล การส้ ารวจพบว่ า
อัตราดังกล่าวยังไม่เพียงกับมาตรฐานค่าครองชีพในประเทศ
GDP: ๕,๐๗๙ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๑๗๒,๓๗๑ ล้านบาท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)
GDP per capita: ๕,๓๖๓ เหรียญสหรัฐ หรือ ๑๘๒,๐๐๙ บาท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)
GDP - Composition, by sector of origin:
- ภาคเกษตรกรรม ๑๐.๖%
- ภาคอุตสาหกรรม ๑๗.๙%
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- การบริการ
๗๑.๕%
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำเกษตร: ๙๕๑ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๓๒,๒๗๕ ล้านบาท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)
สินค้าส่งออกที่ส้าคัญ คือ น้ามันที่ผ่านการกลั่น น้าดื่ม ปลา น้าตาลที่ท้าจากอ้อย ทองค้า และอุปกรณ์สื่อสาร
คู่ค้าการส่งออกสินค้า คือ สหรัฐอเมริกา (๑๙.๔%) ออสเตรเลีย (๑๕.๔%) สหภาพยุโรป (๑๐.๑)
นิวซีแลนด์ (๖.๘%) และจีน (๕.๓%)
สินค้าเกษตรและอาหารส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ น้าดื่ม น้าตาลจากอ้อย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ มันส้าปะหลัง
และข้าวสาลี
มูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตร: ๒,๔๐๔ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๘๑,๕๘๗ ล้านบาท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)
สินค้าน้าเข้าที่ส้าคัญ คือ น้ามันที่ผ่านการกลั่น ปลาแช่แข็ง ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร และข้าวสาลี
คู่ค้าการน้าเข้าสินค้า คือ สิงคโปร์ (๑๙.๑%) นิวซีแลนด์ (๑๗.๒%) ออสเตรเลีย (๑๖.๖%) จีน (๑๕.๗%)
และเกาหลีใต้ (๔%)
สินค้าเกษตรและอาหารน้าเข้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ปลาแช่แข็ง ข้าวสาลี เนือแกะ/แพะ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ข้าว
และมันฝรั่ง
กำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและฟิจิ (ข้อมูลสถิติศุลกำกร ปี ๒๕๖๐)
มูลค่าการค้ารวม ๒,๒๒๗ ล้านบาท
- ไทยส่งออกสินค้าไปยังฟิจิ มูลค่า ๒,๐๑๐ ล้านบาท
- ไทยน้าเข้าสินค้าจากฟิจิ มูลค่า ๒๑๗ ล้านบาท
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร ๔๗๒ ล้านบาท
- ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังฟิจิ มูลค่า ๒๖๑ ล้านบาท สินค้าทีส่ ้าคัญ ได้แก่ ข้าว
น้าตาลทรายบริสุทธิ์ ของปรุงแต่งจากปลา
- ไทยน้าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากฟิจิ มูลค่า ๒๑๐ ล้านบาท สินค้าที่ส้าคัญ คือ ปลาทูน่าแช่แข็ง
หมำยเหตุ:

คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๙๓๘ บาท (ปี ๒๕๖๐)

ที่มำ: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27762/fij-2017.pdf
http://www.investmentfiji.org.fj/pages.cfm/for-exporters/export-opportunities-in-fiji/
http://www.agriculture.gov.fj/images/Ag%20Trade%20Chart.png
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=AU%2cFJ%
2cPG%2cSB%2cVU%2cNZ
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