ข้อมูลพื้นฐำนของประเทศออสเตรเลีย
ข้อมูลทั่วไป
พื้ น ที่ : ๗,๖๘๖,๘๕๐ ตารางกิ โลเมตร แบ่ งเป็ นพื้ น ดิน ๗,๖๑๗,๙๓๐ ตาราง
กิโลเมตร และพื้นน้้า ๖๘,๙๒๐ ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็น
อันดับที่ ๖ ของโลกและใหญ่กว่าประเทศไทย ๑๕ เท่า
ทรัพยำกรธรรมชำติที่สำคัญ: หินแร่ ถ่านหิน แร่ เหล็ก ทองแดง ดีบุก ทองค้า
เงิ น ยู เรเนี ย ม นิ ก เกิ ล ทั ง สเตน ตะกั่ ว สั ง กะสี เพชร ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละ
ปิโตรเลียม
พื้นที่กำรเกษตร: ๓๙๓ ล้านเฮกตาร์ หรือเท่ากับ ๒,๔๖๑ ล้านไร่ แบ่งเป็น
- ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติ ๓๖๑ ล้านเฮกตาร์
(๒,๒๖๐ ล้านไร่)
- ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์จากการเพาะปลูก ๒๐ ล้าน
เฮกตาร์ (๑๒๖ ล้านไร่)
- พืชไร่ ๓๘ ล้านเฮกตาร์ (๒๓๖ ล้านไร่)
- พืชสวน ๗๐๖,๒๕๗ เฮกตาร์ (๔,๔๑๔,๑๐๖ไร่)
- พืชที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แบบหนาแน่น ๑๗๗,๐๒๗ เฮกตาร์ (๑.๑ ล้านไร่)
สินค้ำเกษตรและอำหำรที่สำคัญ: ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ คาโนลา ฝ้าย อ้อย ผลไม้ สินค้าปศุสัตว์
สถำนกำรณ์ภำพรวมของประเทศ:
สินค้าส่งออกที่ส้าคัญของออสเตรเลีย ได้แก่ แร่เหล็ก ถ่านหิน ทองค้า ก๊าซธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีสินค้า
เกษตรส่งออกที่ส้าคัญ สินค้าด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อและเนื้อสัตว์อื่นๆ ขนสัตว์ นมและผลิตภัณฑ์จากนม สินค้าพืชไร่
ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ คาโนลา อ้อย และฝ้าย สินค้าพืชสวนที่ส้าคัญ ได้แก่ อัลมอนด์ ผลไม้ตระกูลส้ม องุ่น
แมคคาเดเมีย และแครอท นอกจากสิ นค้าดังกล่าวแล้ว รายได้ที่ส้าคัญของออสเตรเลียส่วนหนึ่งมาจากการบริการ
ได้แก่ การศึกษาและการท่องเที่ยว
ออสเตรเลียส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีนมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย เวียดนาม และไทย ตามล้าดับ โดยสินค้าเกษตรที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ เนื้อวัว
ข้าวสาลี เนื้ อสั ต ว์อื่น ๆ (ยกเว้น เนื้ อ วัว ) ขนสั ตว์ และผั ก ตามล้ าดับ ทั้ งนี้ ออสเตรเลี ยจัดเป็ นประเทศคู่ ค้าที่ มี
ความส้าคัญเป็นล้าดับที่ ๗ ของไทย รองจากจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง เวียดนาม และมาเลเซีย ตามล้าดับ
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ข้อมูลเศรษฐกิจ ในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ภำพรวม: เศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒๙ ปี และคาดว่าจะเติบโต
ต่อ ไปอีก จนถึงปี ๒๕๖๓ ทั้ง นี ้ในช่ว งปี ๒๕๖๐ - ๖๑ เศรษฐกิจ ออสเตรเลีย เติบ โตกว่า ร้อ ยละ ๓.๔ มากกว่า
ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดการณ์ไว้ โดยส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มีการ
ลงทุ น ด้ านการค้ าและการส่ งออกเพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ รัฐ บาลออสเตรเลี ย มี ก ารลงทุ น โครงการก่ อ สร้างระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ ๕.๑ อัตราการว่างงานในประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๕
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ถือเป็นอัตราที่ต่้าที่สุดในรอบ ๖ ปีที่ผ่าน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และอัตราการบริโภค
ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ ๓ โดยมีอัตราเงินเฟ้อต่้ากว่ากรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีหนี้สาธารณะต่้าและคาดว่า
จะลดลงอีกภายใน ๔ ปีข้างหน้า นอกจากนี้ รัฐบาลก้าลังมีข้อเสนอลดภาษีบุคคลธรรมดาทั้งในแบบระยะสั้น-กลาง
จากการคาดการณ์ของธนาคารกลางออสเตรเลีย คาดว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจออสเตรเลียจะยังคง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวกับการลงทุนเหมืองได้จบลง อีกทั้งรัฐบาลได้มีการเสนอปรับนโยบาย
ด้านการเงินที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับการเหมือง
นอกจากนี้แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของรัฐบาลคาดว่าจะส่งเสริมให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง
อย่างไรก็ดี ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องจากก้าลังการผลิตแก๊ส LNG จะมีปริมาณ
การผลิตทีเ่ ต็มอัตราก้าลัง ท้าให้ไม่ส่งผลต่อตัวเลขการเติบโตมากนัก
ปัจจุบันออสเตรเลียด้าเนินข้อตกลงเสรีทางการค้ากับประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ ได้แก่ นิวซีแลนด์
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไทย ชิลี มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และประเทศกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ยังมีข้อตกลง
ที่ได้มีการลงนามความร่ว มมือและแต่ก้าลั งจะมีผ ลใช้ในเร็ว ๆ นี้อีก ได้แก่ ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ออสเตรเลีย-อิน โดนีเซีย ข้อตกลงเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ๑๑ ประเทศ (TPP-11) ข้อตกลงการค้าเสรีกับเปรู
ข้อตกลงแปซิฟิกด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (PACER Plus) และออสเตรเลียก้าลังเจรจาการค้าเสรีกับประเทศ
อื่นๆ อีก ได้แก่ ประเทศสหภาพยุโรป ฮ่องกง อินเดีย เป็นต้น
GDP: ๑,๓๗๙,๕๔๘ เหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๖๐ - ๖๑ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ๒.๓% (WTO ปี ๒๕๖๐)
GDP per capita: ๕๒,๙๙๗ เหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๖๐ (WTO ปี ๒๕๖๐)
GDP – Composition, by sector of origin:
- ภาคเกษตรกรรม
๓.๖%
- ภาคอุตสาหกรรม
๒๖.๑%
- การบริการ
๗๐.๓%
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มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมด: ๓๐๑,๓๓๖ ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ปี ๒๕๖๐) หรือ ๗,๘๓๙,๕๕๗ ล้านบาท
สินค้าส่งออก: แร่เหล็ก ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ทองค้า อะลูมิเนียม เนื้อวัว และข้าวสาลี
คู่ค้าการส่งออก: จีน (๒๙.๖%) ญี่ปุ่น (๑๐.๔%) เกาหลี (๕.๗%) สหภาพยุโรป (๕.๔%)
และอินเดีย (๔.๗%)
สิ นค้ าเกษตรและอาหารที่ มี มู ลค่ าการส่ งออกมากที่ สุ ด ได้ แก่ ข้ าวสาลี เนื้ อวั วแช่ เย็ น -แช่ แข็ ง ขนสั ตว์
และเนื้อแกะ/แพะ
มูลค่ำกำรนำเข้ำสินค้ำทั้งหมด: ๒๘๘,๓๑๘ ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ปี ๒๕๖๐) หรือ ๗,๕๐๐,๘๘๑ ล้านบาท
สินค้าน้าเข้า:
ยานพาหนะและสินค้าที่เกี่ยวข้อง น้้ามันผ่านการกลั่น อุปกรณ์สื่อสารและชิ้นส่วน
น้้ามันดิบ และ
คู่ค้าการน้าเข้า: จีน (๒๑.๙%) สหภาพยุโรป (๑๗.๒%) สหรัฐอเมริกา (๑๐.๓%) ญี่ปุ่น (๗.๒%)
เกาหลีใต้ (๗%) และไทย (๔.๙๙%)
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าการน้าเข้ามากที่สุด ได้แก่ อาหารปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไวน์ ยาสูบ
และชีส
กำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและออสเตรเลีย (ปี ๒๕๖๐)
มูลค่าการค้ารวม ๕๐๕,๙๙๕ ล้านบาท
- ไทยส่งออกสินค้าไปยังออสเตรเลีย มูลค่า ๓๕๕,๑๗๘ ล้านบาท
- ไทยน้าเข้าสินค้าจากออสเตรเลีย มูลค่า ๑๕๐,๘๑๖ ล้านบาท
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร ๔๖,๐๕๔ ล้านบาท
- ไทยส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังออสเตรเลีย มูลค่า ๒๘,๕๔๐ ล้านบาท
สินค้าส้าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆ น้้าผักและผลไม้
ของปรุงแต่งจากผลไม้และลูกนัต และข้าว เป็นต้น
- ไทยน้าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากออสเตรเลีย มูลค่า ๑๗,๕๑๔ ล้านบาท
สินค้าที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ผลไม้สด ลูกนัต
เนื้อสัตว์ มอลต์และสตาร์ช เป็นต้น
หมำยเหตุ:

คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญออสเตรเลีย เท่ากับ ๒๖.๐๑๖ บาท (ปี ๒๕๖๐)
คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๓.๙๓๘ บาท (ปี ๒๕๖๐)
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ที่มำ: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4627.0
http://www.agriculture.gov.au/abares/research-topics/agricultural-commodities/sept-2018
https://public.tableau.com/profile/australian.bureau.of.agricultural.and.resource.economics.and.sci#!/vi
zhome/Landuseprofiles2017v2/Story
https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/Pages/free-trade-agreements-in-force.aspx
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html
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พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
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