ข้อมูลพื้นฐำนของประเทศหมู่เกำะโซโลมอน
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่: พื้นดิน ๒๗,๙๘๖ ตารางกิโลเมตร พื้นน้้า ๙๑๐ ตารางกิโลเมตร
ทรัพ ยำกรธรรมชำติ ที่ สำคัญ : ปลา ป่ าไม้ ทอง บอกไซต์ ฟอสเฟต ตะกั่ว
สังกะสี นิกเกิล
พื้น ที่กำรเกษตร: เกษตรกรรม ๑,๐๙๑ ตารางกิโลเมตร (๓.๙ % ของพื้นที่
ทั้งหมด) ป่าไม้ ๒๒,๐๘๐ ตารางกิโลเมตร (๗๘.๙ % ของ
พื้นที่ทั้งหมด)
สินค้ำเกษตรและอำหำรที่สำคัญ: โกโก้ มะพร้าว น้้ามันปาล์ม ทู น่ า ไม้
และผลิตภัณฑ์จากไม้
สถำนกำรณ์ภำพรวมของประเทศ:
ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ด้ านเกษตรกรรม การ
ประมง และป่าไม้ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าส่งออกที่ส้าคัญของประเทศ คิด
เป็ นร้อยละ ๙๒ ของสินค้าส่ งออกทั้งหมด โดยส่ งออกไปยังจีนมากที่สุ ด
รองลงมา คื อ อิ ตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และฟิ ลิ ป ปิน ส์ ตามล้ าดับ ในทางตรงกันข้าม ประเทศหมู่ เกาะโซโลมอน
จ้าเป็นต้องน้าเข้าสินค้า อาหารแปรรูปและน้้ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ น้าเข้าจากจีน ออสเตรเลีย สิงคโปร์
เวียดนาม และนิวซีแลนด์ ตามล้าดับ
อย่างไรก็ดี หมู่เกาะโซโลมอนเป็น ประเทศที่อุด มไปด้ วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ ตะกั่ว สังกะสี
นิกเกิล และทอง แต่ยังไม่มีการพัฒนาเพื่อด้าเนินกิจการในเชิงพาณิชย์
ข้อมูลเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ภำพรวม: หมู่เกาะโซโลมอนเป็ นประเทศที่ยากจนที่สุ ดในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ มีค่าครองชีพสู ง
เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยวางตัวกระจัดกระจาย ท้าให้ค่าใช้จ่ายด้านการบริการต่างๆ สูง ประชากร
ส่วนใหญ่ท้าการเกษตร ทั้งนี้ หมู่เกาะโซโลมอนเคยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักในช่วง ปี ๒๕๔๑๔๖ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลังการเข้าจัดการของหน่วยปฏิบัติการ
องค์กร RAMSI* ในช่วง ๒๕๔๖-๒๕๖๐ เศรษฐกิจของประเทศจึงเริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
* RAMSI หรือ Regional Assistance Mission to Solomon Islands เป็นองค์กรที่กอ่ ตั้งโดยค้าร้องขอของรัฐบาลโซโลมอน โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศ
แถบมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีออสเตรเลียเป็นผู้ให้เงินทุนหลัก จัดตั้งขึน้ เพือ่ แก้ปัญหาความวุ่นวายภายในประเทศ และปฏิรูปด้านต่างๆ ในประเทศ
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อย่างไรก็ดี ปัญหาส้าคัญที่ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากภาคเอกชน คือ โครงสร้าง
พื้น ฐานของประเทศที่ยัง ไม่พัฒ นาเท่า ที่ค วร การขาดแคลนแรงทัก ษะ ค่า ใช้จ่า ยด้า นสาธารณูป โภคที่สูง
ปัญหาการถือครองที่ดิน และความสามารถการบริหารงานและการจัดการด้านการเงินของภาครัฐที่มีอย่างจ้ากัด
ปัจจุบัน การเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างคงที่ ขึ้นกับนโยบายของภาครัฐและผลผลิตจากอุตสาหกรรมไม้
ในประเทศ โอกาสการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ต้ อ งอาศั ย แรงขั บ เคลื่ อ นจากภาคเอกชน และการพั ฒ นาด้ า น
อุตสาหกรรมเหมือง การเกษตร และการประมง อย่างไรก็ดี รัฐบาลหมู่เกาะโซโลมอนก้าลังเริ่มด้าเนินการพั ฒนา
ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น
ประเทศหมู่เกาะโซโลมอนได้รับ ความช่ว ยเหลื อจากออสเตรเลี ยในด้านต่ างๆ โดยได้ ด้าเนิ นข้อ ตกลง
ระหว่างรัฐบาลภายใต้โครงการ Seasonal Worker Programme อย่างถาวรในปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือก
แรงงานในประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อไปท้างานในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชสวนของออสเตรเลีย นอกจากนี้
ยังด้าเนิน ข้อตกลงการค้าเสรีร่วมกับ ประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ ได้แก่ ข้อตกลงการค้าเสรีกลุ่มประเทศ
เมลานีเซีย (Melanesian Spearhead Group Free Trade Agreement หรือ MSG) และข้อตกลงการค้าเสรี
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Island Countries Trade Agreement หรือ PICTA) อีกทั้งมีความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก และก้าลังอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงความร่ว มมือระหว่างประเทศ
ในแถบแอฟริกา สหภาพยุโป ประเทศแถบทะเลแคริบ เบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก (Africa Caribbean Pacific
European Partnership Agreement หรือ ACP EU EPA)
GDP: ๑,๒๗๗ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ๔๓,๓๓๙ ล้านบาท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)
GDP per capita: ๒,๐๓๕ เหรียญสหรัฐ หรือ ๖๙,๐๖๔ บาท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)
GDP – composition by sector of origin
- ภาคเกษตรกรรม ๓๔.๓%
- ภาคอุตสาหกรรม ๗.๖%
- การบริการ
๕๘.๑%
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ: ๕๐๐ ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ ๑๖,๙๖๙ ล้ำนบำท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)
สินค้าส่งออก: ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ปลา อะลูมิเนียม มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ น้้ามันปาล์ม ปลา
และโกโก้
คู่ค้าการส่งออก: จีน (๖๕.๒%) สหภาพยุโรป (๑๑.๙%) สวิตเซอร์แลนด์ (๓.๙%) อินเดีย (๓.๖%) และ
ฟิลิปปินส์ (๓.๕%)
สิน ค้าเกษตรและอาหารส่ งออกที่ส้ าคัญ ได้แก่ ไม้และผลิ ตภัณ ฑ์ จากไม้ ปลา มะพร้าวและผลิ ตภัณ ฑ์
น้้ามันปาล์ม ปลา และโกโก้
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มูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำ: ๕๗๒ ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ ๑๙,๔๑๒ ล้ำนบำท (ข้อมูล WTO ปี ๒๕๖๐)
สินค้าน้าเข้า: น้้ามันที่ผ่านการกลั่น หลอดไฟฟ้า ข้าว เครื่องจักร ยานพาหนะ ยาสูบ เบียร์ และพาสตา
คู่ค้าการน้าเข้า: ออสเตรเลีย (๑๙.๙%) สิงคโปร์ (๑๓.๘%) นิวซีแลนด์ (๑๓.๒%) มาเลเซีย (๑๒.๗%)
และจีน (๒๑.๙%)
สินค้าเกษตรและอาหารน้าเข้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ปีก ยาสูบ เบียร์ และพาสตา
กำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและหมู่เกำะโซโลมอน(ข้อมูลสถิติศุลกำกร ปี ๒๕๖๐)
มูลค่าการค้ารวม ๑,๓๘๑ ล้านบาท
- ไทยส่งออกสินค้าไปยังหมู่เกาะโซโลมอน มูลค่า ๓๕๖ ล้านบาท
- ไทยน้าเข้าสินค้าจากหมู่เกาะโซโลมอน มูลค่า ๑,๐๒๕ ล้านบาท
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร ๑,๑๑๙ ล้านบาท
- ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังหมู่เกาะโซโลมอน มูลค่า ๙๔ ล้านบาท
สินค้าทีส่ ้าคัญ ได้แก่ สินค้าปรุงแต่งจากปลา น้้าตาลทรายบริสุทธิ์และน้้าตาลอื่นๆ
- ไทยน้าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากหมู่เกาะโซโลมอน มูลค่า ๑,๐๒๕ ล้านบาท
สินค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ปลาท้องแถบและปลาทูน่าแช่แข็ง
หมำยเหตุ: คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๙๓๘ บาท (ปี ๒๕๖๐)
ที่มำ:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/27795/sol-2017.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bp.html
http://www.mfaet.gov.sb/external-trade/free-trade-agreements.html
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=AU%2
cFJ%2cPG%2cSB%2cVU%2cNZ
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พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
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