ข้รมูลพื้นฐำนขรงประเทศรรสเตรเลีย
ข้รมูลทั่วไป
พื้นที่: 7,686,850 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น พื้นดิน 7,617,930 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นน้้า 68,920 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่
เป็นอันดับที่ 6 ของโลก และใหญ่กว่าประเทศไทย 15 เท่า
ทรั พยำกรธรรมชำติที่สำนัญ : หิน แร่ ถ่านหิน แร่เหล็ ก ทองแดง ดีบุก
ทองค้ า เงิ น ยู เ รเนี ย ม นิ เ กิ ล ทั ง สเตน
ตะกั่ว สังกะสี เพชร ก๊าซธรรมชาติ และ
ปิโตรเลียม
พื้นที่กำรเกษตร: 445,689 เฮกเตอร์หรือประมาณ 2.79 ล้านไร่ โดย
แบ่งเป็น
- ทุ่งหญ้าเลี้ ย งสั ตว์ ตามธรรมชาติ 344,704
เฮกเตอร์ (2.15 ล้านไร่)
- ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จากการเพาะปลู ก 71,750
เฮกเตอร์ (4.48 แสนไร่)
- พืชไร่ 28,565 เฮกเตอร์ (1.79 แสนไร่)
- พืชสวน 529 เฮกเตอร์ (3,306 ไร่)
- พืชที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แบบหนาแน่น 140 เฮกเตอร์ (875 ไร่)
สินน้ำเกษตรหลัก: ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ อ้อย ผลไม้ ปศุสัตว์ และสัตว์ปีก
สถำนกำรณรภำพรวมขรงประเทศ: ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สินค้า
ส่งออกหลักได้แก่ แร่เหล็ก ถ่านหิน ทองค้า ก๊าซธรรมชาติ เนื้อสัตว์ ออสเตรเลียจัดเป็นคู่ค้าที่มีความส้าคัญ
เป็นล้าดับที่ 8 ของไทยรองจากจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ตามล้าดับ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลตลอดมา สินค้าเกษตรหลักด้านปศุสัตว์ของออสเตรเลียได้แก่ โคเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์ นม แกะ ขนสัตว์ สัตว์ปีก พืชไร่ที่ส้าคัญได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ คาโนล่า น้้าตาล และฝ้าย
พืชสวนที่ส้าคัญได้แก่ องุ่น มันฝรั่ง แอปเปิ้ล อัลมอนด์ และกล้วย ในปี 2559 ออสเตรเลียส่งออกสินค้า
เกษตรไปยั งจี น มากเป็ น ล้ าดับ ที่ห นึ่ ง รองลงมาได้แก่ สหรัฐ ฯ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และตะวั นออกกลาง
ตามล้าดับ โดยสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ เนื้อโค ข้าวสาลี ขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม และข้าว
บาร์เลย์ ตามล้าดับ

ข้รมูลเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2559
ภำพรวม: เศรษฐกิ จ ของออสเตรเลี ย เติ บ โตต่ อ เนื่อ งมาเป็น ระยะเวลา 25 ปี และไม่ มี ภ าวะถดถอย
(หมายถึง การขยายตัวติ ดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกัน) มีอัตราการว่างงานต่้า สามารถควบคุม
ภาวะเงินเฟ้อในประเทศได้ดี มีหนี้สาธารณะในระดับต่้า ในปี 2559 มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ 2.4 % แนวโน้ ม ในปี 2560 คาดว่ า จะขยายตั ว ได้ ดี เนื่ อ งจากการส่ งออก
ที่เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลักฟื้นตัวขึ้นมาก เศรษฐกิจน่าจะกลับมาขยายตัวที่ระดับ
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2.5% หรื อ 3% อย่ า งไรก็ ต าม ความต้ อ งการทรั พ ยากรและพลั ง งานจากเอเชี ย ลดลง
โดยเฉพาะจากจีน ท้าให้เศรษฐกิจของออสเตรเลียชะลอตัว และส่งผลกระทบต่ออัตราการ
เจริ ญเติบ โตทางเศรษฐกิจ ออสเตรเลี ยยังเป็นประเทศที่มี ทรัพยากรธรรมชาติ มาก ได้แ ก่
ถ่านหิน แร่เหล็ก ทองแดง ทองค้า ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม และพลังงานทดแทน (Renewable
energy) จึงสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากตามไปด้วย ออสเตรเลียถือเป็น
ประเทศที่มีการเปิดตลาดการค้าเสรีค่อนข้างมาก โดยมีข้อก้าหนดหรือมาตรการเข้มงวดส้าหรับ
การน้าเข้าสินค้าและบริการน้อย ผลจากการเปิดตลาดท้าให้ ออสเตรเลียสามารถเพิ่มผลผลิต
กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท้าให้เศรษฐกิจยืดหยุ่นและมีพลวัตสูง ออสเตรเลียมีข้อตกลง
เสรีทางการค้ากับหลายประเทศ โดยข้อตกลงกับจีนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558 และมี
ข้อตกลงการค้ากับเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ชิลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไทย และสหรัฐฯ รวมถึง
ในระดับ ภูมิภ าคกั บ อาเซีย นและนิว ซี แลนด์ และยังมีก ารเจรจาทวิภ าคี อ ยู่ กับ อิ นเดี ย และ
อินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาความตกลงพันธมิตรการค้าระดับภูมิภาคหรือ Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับ ASEAN 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และนิวซีแลนด์ ส่วนข้อตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิ จ ภาคพื้ น แปซิ ฟิ ก หรื อ TPP (Trans-Pacific Partnership) คาดว่ า คงจะไม่ มี ก าร
ด้าเนินการต่อเมื่อสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไป
GDP: 1,256.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
GDP per capita: 51,430 เหรียญสหรัฐ
GDP – Composition, by sector of origin:
- การเกษตร 3.6%
- อุตสาหกรรม 28.2%
- บริการ 68.2 %
มูลน่ำกำรส่งรรก: 244,006 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ 6.34 ล้านล้านบาท
สินค้าส่งออก แร่เหล็ก ถ่านหิน ทองค้า ก๊าซธรรมชาติ เนื้อวัว
คู่ ค้ า การส่ ง ออก จี น (30.8%) ญี่ ปุ่ น (14.7%) เกาหลี ใ ต้ (7.3%) สหรั ฐ อเมริ ก า (5.6%)
อินเดีย (3.9%)
มูลน่ำกำรนำเข้ำ: 271,405 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือ 7.06 ล้านล้านบาท
สิ น ค้ า น้ า เข้ า ยานพาหนะ น้้ า มั น ผ่ า นการกลั่ น อุ ป กรณ์ สื่ อ สารและชิ้ น ส่ ว น คอมพิ ว เตอร์
ยารักษาโรค (รวมยาสัตว์)
คู่ ค้ า การน้ า เข้ า จี น (22.6%) ญี่ ปุ่ น (14.7%) สหรั ฐ อเมริ ก า (12%) เกาหลี ใ ต้ (7.1%)
ไทย (5.4%) เยอรมนี (4.9%)
กำรน้ำระหว่ำงประเทศไทยคละรรสเตรเลีย
มูลค่าการค้ารวม 13,739 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 4.8 แสนล้านบาท
- การส่งออก 10,340 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.6 แสนล้านบาท
- การน้าเข้า 3,435 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.2 แสนล้านบาท
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มูลค่าการสินค้าเกษตรและอาหาร รวม 43,495 ล้านบาท
- ไทยส่ ง ออกไปออสเตรเลี ย มู ล ค่ า 27,765 ล้ า นบาท สิ น ค้ า ส้ า คั ญ ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ข้าว น้้าผลไม้ อาหารสัตว์ ผลไม้และถั่วแปรรูป
- ไทยน้าเข้าจากออสเตรเลีย มูลค่า 15,730 ล้านบาท สินค้าส้าคัญ ได้แก่ ธัญพืช
ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี
หมำยเหตง: คิดอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 35 บาท และ 1 เหรียญออสเตรเลีย = 26 บาท
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