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Benin [1]
1. GDP theo PPP: $14.2 tỷ (2010 est.)

· GDP/đầu người: $1,600 (2010 est.)

· Tốc độ tăng trưởng GDP: 3% (2010 est.)

2. Cơ cấu GDP:

Nông nghiệp và đánh bắt cá:

Bông chiếm 20% GDP và xấp xỉ 70% nguồn thu xuất khẩu chính thức. Ngoài ra nước này còn sản
xuất quần áo, hàng thủ công và cacao. Ngô, đậu, lúa, lạc, điều, dứa, sắn, củ mài và các loại cây có
củ khác là những cây trồng đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Năm 2005, Benin sản xuất
427.000 tấn bông, 110.000 tấn dứa, 40.000 tấn hạt điều, 841.000 tấn ngô, 2.955.000 tấn sắn,
163.800 tấn miến, 73.000 tấn gạo và 2.257.000 tấn củ mài. Ngành chăn nuôi có cừu, dê tập trung tại
miền Bắc tuy nhiên vẫn chưa đủ cung và đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh rất mạnh của hàng
đông lạnh nhập khẩu từ EU. Năm 2005, đàn gia súc của Benin có 1.826.300 bò, 293.000 lợn và
2.300.000 gia súc nhỏ khác. Đàn gia cầm có 13.200.000 con.

Benin có đội tàu thuyền chuyên đánh bắt và cung cấp cá tôm cho người dân trong nước và xuất khẩu
sang châu Âu.
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Công nghiệp:

Tháng 10/1982, Benin đã bắt đầu sản xuất dầu lửa với khối lượng nhỏ ngoài biển. Một công ty Thụy
Sĩ đã giúp Benin khai thác dầu mỏ (sản lượng 100.000 thùng/ngày) chỉ đủ phục vụ nhu cầu trong
nước. Việc sản xuất này đã ngừng lại trong những năm qua nhưng các hoạt động thăm dò dầu khí
vẫn tiếp tục.

Lĩnh vực công nghiệp chỉ giới hạn ở ngành công nghiệp nhẹ, chủ yếu là công nghiệp chế biến nông
sản (dầu ăn), dệt may và công nghiệp hoá chất (sản xuất gas công nghiệp). Ngoài ra còn có ngành
công nghiệp khai thác sắt. Tất cả các ngành công nghiệp của Benin đều đang phải chịu cuộc cạnh
tranh không lành mạnh của hàng nhập lậu chủ yếu từ Nigeria cũng như chịu chi phí sản xuất rất cao,
chất lượng nguyên liệu đầu vào thấp. Benin đang dự kiến thực hiện một dự án thuỷ điện chung với
nước láng giềng Tô-gô để giảm sự phụ thuộc năng lượng mà phần lớn đang phải nhập khẩu từ Ghana.

Dịch vụ:

Lĩnh vực này đã phát triển nhanh nhờ tự do hoá nền kinh tế và cải cách thuế. Việc tham gia Khu vực
đồng franc CFA (các nước Trung và Tây Phi) đã đem lại sự ổn định cũng như sự trợ giúp kinh tế của
Pháp. Việc phục hồi quan hệ thương mại với Nigiêria đã giúp lĩnh vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng
4,5% năm 2005 (0,4% năm 2004). Đặc biệt, hoạt động của cảng Cotonou đã có sự phục hồi mạnh:
Hàng nhập khẩu qua cảng này đã tăng khoảng 28% vào năm 2005. Trong những năm tới, cảng sẽ
được hưởng các khoản đầu tư quan trọng. Chương trình hỗ trợ ký kết giữa Benin với Tổng Cty
Millenium Challenge Corporation dự kiến cấp 160 triệu USD để hiện đại hoá và tăng công suất tiếp
nhận. Lĩnh vực viễn thông cũng tận dụng được sự năng động của hoạt động tiêu dùng tư nhân (+
11,6%).

Trước đây, các hoạt động thương mại thuộc sở hữu của Nhà nước nay đã được tư hữu hoá. Một doanh
nghiệp Pháp đã mua lại nhà máy bia do Nhà nước quản lý. Người dân Benin sở hữu những doanh
nghiệp nhỏ còn một số công ty lớn có nguồn gốc từ nước ngoài chủ yếu là Pháp và Li Băng. Lĩnh vực
thương mại và nông nghiệp tư nhân vẫn là những ngành đóng góp chính vào sự tăng trưởng.

Benin xuất khẩu bông, dầu thô, các sản phẩm từ cọ, dừa và nhập khẩu thực phẩm, thuốc lá, các sản
phẩm dầu lửa, thiết bị. Các bạn hàng chính là Pháp, Trung Quốc, Anh, Hà Lan, Brazil, Libya,
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Indonésia, Tây Ban Nha. Nhờ quan hệ lịch sử và có chung ngôn ngữ tiếng Pháp, Benin xuất khẩu chủ
yếu sang Pháp và, với lượng hàng ít hơn, sang Hà Lan, Triều Tiên, Nhật Bản và Ấn Độ. Pháp cũng là
nước cung cấp chính của Benin. 60-70% hàng nhập khẩu của Benin được tái xuất sang nước láng
giềng Nigiêria.

3. Đặc điểm kinh tế chung:

Benin là nước có tình hình chính trị xã hội khá ổn định, đang đẩy mạnh quá trình mở cửa thị trường
và tăng cường hợp tác quốc tế.

CH Benin là thành viên của WTO từ rất sớm, hoạt động XNK tự do, thuế suất thấp. Chợ và cửa hàng
giống như ở Việt Nam cách đây 15 năm. Giá hàng tiêu dùng cao hơn ở Việt Nam hiện nay khoảng
5-10%. Hàng giá rẻ của Ấn Độ và Trung Quốc bán rất nhiều ở chợ. Chỉ có vài siêu thị cỡ nhỏ chuyên
phục vụ ngoại kiều nhưng hàng hoá còn rất ít và giá bán đắt hơn của ta. Đáng chú ý có chợ
Dantopka nằm tại Cotonou, là chợ ngoài trời lớn nhất khu vực Tây Phi. Chợ này nổi tiếng trong tiểu
vùng, thậm chí quốc tế bởi có nhiều thương nhân Tây Phi (Nigiêria, Mali, Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê,
Bờ Biển Ngà) và Trung Phi như Ca-mơ-run đến đây kinh doanh.

Cơ chế xuất nhập khẩu của Benin khá thông thoáng nhưng hoạt động kinh doanh xuất khẩu chủ yếu
do người nước ngoài (Libăng, Ấn Độ, Trung Quốc) nắm giữ. Thị trường Benin nói riêng và khu vực Tây
Phi nói chung có nhu cầu rất lớn về các mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng mà Việt
Nam sản xuất.

Benin có vị trí địa lý thuận lợi trông ra Vịnh Ghi-nê, nằm trong không gian Pháp ngữ của Liên minh
kinh tế và Tiền tệ Tây phi (UEMOA) gồm 8 quốc gia và đặc biệt giáp với thị trường lớn Nigiêria, điểm
đến của hàng nhập khẩu qua Benin (ước tính 60% tổng giá trị nhập khẩu của nước này). Do thuế
nhập khẩu thấp hơn Nigiêria, hệ thống ngân hàng tương đối hiện đại, đặc biệt cảng Cotonou của
Benin được coi là điểm trung chuyển hàng hoá an toàn sang các thị trường khu vực các nước Tây Phi
nên nước này được xem như ngã tư của khu vực Tây Phi.

Benin lại có các thế mạnh riêng về nguồn nguyên liệu bông và các sản phẩm nông nghiệp (sắn, điều,
dứa, cây có dầu...), có nguồn nhân công chất lượng, nhiều tiềm năng du lịch chưa được khai thác, mở
ra nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài.
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4. Tỷ lệ lạm phát: 1.6% (2010 est.)

5. Nợ nước ngoài: $2.894 tỷ (2009 est.)

6. Tiền tệ: Franc-CFA, 1USD =506.04 CFA (2010)

7. Thu chi ngân sách:

Thu: $1.348 tỷ

Chi: $1.731 tỷ (2010 est.)

8. Kim ngạch XNK:

8.1 Xuất khẩu: $1.125 tỷ (2010 est.)

· Các mặt hàng xuất khẩu chính: bông, hạt điều, dầu thô, các sản phẩm từ cọ, dừa

· Bạn hàng chính: Ấn độ 19.72%,: Trung Quốc 13.18%, Niger 6.94%, Nigeria 6.56%, Indonesia 5.73%,
Togo 5.63%, Namibia 4.17% (2009)
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8.2.Nhập khẩu: $1.812 tỷ (2010 est.)

· Các mặt hàng nhập khẩu: thực phẩm, thuốc lá, các sản phẩm dầu lửa, thiết bị

· Bạn hàng chính: Trung Quốc 35.62%, Mỹ 7.51%, Pháp 7.38%, Thailand 6.71%,
Malaysia 6.13%, Hà Lan 4.83%, Bỉ 4.02% (2009)

9. Thông tin về viễn thông, giao thông, hệ thống ngân hàng, thuế khoá:

· Điện thoại : 127,100 đường dây

· Điện thoại di động : 5.033 triệu

· Đánh giá chung: hệ thống thông tin viễn thông hiện đại và phát triển mạnh nhất Châu Phi.

· Giao thông:

Sân bay: 5

Sân bay có đường băng rải nhựa: 1

Sân bay có đường băng không rải nhựa: 4
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· Cảng biển : Cotonou
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