สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย (Federal Republic of Nigeria)
 มีประชากรมากที่สุดในแอฟริกา และมีบทบาทสาคัญใน African Union (AU)
 ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแอฟริกา แซงหน้าประเทศแอฟริกาใต้ และกลายเป็นอันดับที่ 24 ของโลก
 ดารงตาแหน่งสมาชิกไม่ถาวร UNSC วาระปี ค.ศ. 2010 - 2011 และได้รับเลือกตั้งต่อ
ในวาระปี ค.ศ. 2014 - 2015
 เคยเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของไทย ในปี 2555 แต่ด้วยนโยบายลดการนาเข้าอาหารและสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารในไนจีเรียจึงนาเข้าข้าวน้อยลง (ปัจจุบันเป็นอันดับ 7 ในแอฟริกา)
 มีปริมาณน้ามันสารองมากที่สุดในแอฟริกา และผลิตน้ามันเป็นอันดับที่ 1ของทวีป แต่อัตราการผลิตลดลง
เนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบบริเวณ Niger Delta ซึ่งเป็นแหล่งน้ามันทางตอนใต้ของประเทศ
 มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง แต่ยังมีปัญหาคอร์รัปชันในภาครัฐและการก่อความไม่สงบของ
กลุ่มกบฏในบางพื้นที่
 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 6 ราย (สถานะวันที่ 28 ส.ค 2557) และ WHO
ประกาศว่าปลอดจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2557
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่
923,773 ตารางกิโลเมตร
ประธานาธิบดี นายกูดลัก เอเบเล โจนาทาน (เข้ารับตาแหน่งเมื่อ 6 พ.ค. 2553)
(ใหญ่กว่าไทยประมาณ 1.8 เท่า)
(Mr. Goodluck Ebele Jonathan)
เมืองหลวง
กรุงอาบูจา (Abuja)
รมว.กต.
นายอมินู วาลี (เข้ารับตาแหน่งเมื่อ มี.ค. 2557)
ประชากร
174.5ล้านคน (ประมาณการปี 2557)
(Mr. Aminu Wali)
ภาษาราชการ อังกฤษ
วันชาติ
1 ตุลาคม
ศาสนา อิสลาม 50% คริสต์ 40% ความเชือ่ ดั้งเดิม 10% วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 1 พฤศจิกายน 2505
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ประมาณการปี 2556)
GDP 281.7 พันล้าน USD (ไทย: 387 พันล้าน USD)
สกุลเงิน
Nigeria Naira (NGN) (1 บาท =5.45 ไนร่า) (สถานะ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
GDP per capita
1,692 USD (ไทย: 5,673 USD)
เงินทุนสารอง 46.19 พันล้าน USD (ไทย: 168.21 พันล้าน USD)
Real GDP Growth ร้อยละ 6.7 (ไทย: ร้อยละ 2.9)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 8.7 (ไทย: ร้อยละ 2.2)
ทรัพยากรธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ดีบุก แร่เหล็ก ถ่านหิน หินปูน ตะกั่ว สังกะสี พื้นที่เพาะปลูก
อุตสาหกรรมหลัก
น้ามันดิบ ถ่านหิน ดีบุก แร่โคลัมไบต์ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ไม้ เขาสัตว์และหนังสัตว์ ซีเมนต์และอุปกรณ์กอ่ สร้างอื่น ๆ อาหาร รองเท้า
เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งพิมพ์เซรามิก เหล็ก
สินค้านาเข้าที่สาคัญ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร และปศุสัตว์
ตลาดนาเข้าที่สาคัญ จีน สหรัฐฯ อินเดีย เบลเยียม เนเธอร์แลนด์
สินค้าส่งออกที่สาคัญ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โกโก้ ยางพารา ประเทศคูค่ ้า อินเดีย จีน (สหรัฐฯ อันดับ 10 )
ตลาดส่งออกที่สาคัญ อินเดีย เนเธอร์แลนด์ บราซิล สเปน ฝรั่งเศส
ประเทศหลักที่ลงทุนในไนจีเรีย
สหรัฐฯ จีน เนเธอร์แลนด์
สถิติที่สาคัญ ไทย-ไนจีเรีย (2556)
มูลค่าการค้าไทย-ไนจีเรีย 963.43 ล้าน USD (ไทยส่งออก 410.82 ล้าน USD ไทยนาเข้า 552.61 ล้าน USD ไทยเสียดุลการค้า 141.79 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย
ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ
สินค้านาเข้าจากไนจีเรีย ก๊าซธรรมชาติ น้ามันดิบ ด้ายและเส้นใย สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคา ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง
การลงทุนของไทยในไนจีเรีย 1) บริษัท Thai farm ประกอบกิจการโครงการเพาะปลูกและแปรรูปมันสาปะหลัง นาเข้าผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์
2) บริษัท Rhine interfaith company limited จะตั้งโรงงานเครื่องสาอางและสบู่ 3) ร้านอาหาร Bangkok restaurant
4) Tukies investment Nigeria นาเข้าสินค้าไทย
การท่องเทีย่ ว
ชาวไนจีเรียมาไทย 4,128 คน (2556)
นักโทษไนจีเรียในไทย
419 คน (28 ต.ค. 2557)
คนไทยในไนจีเรีย
ประมาณ 120 คน (ข้อมูล ณ ต.ค. 2557)
การตรวจลงตรา
ขอรับการตรวจลงตราได้ที่กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)
สานักงานของไทยในไนจีเรีย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา (สถานเอกอัครราชทูต / สานักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ)
สานักงานของไนจีเรียในไทย
สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรีย/ปทท. (กรุงเทพฯ)
กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ ธันวาคม 2557

