สาธารณรัฐตุรกี (The Republic of Turkey)
 เป็ นประเทศมุสลิมสมัยใหม่ที่มีอดุ มการณ์เปิ ดกว้ างและใกล้ ชิดกับ
ตะวันตก
 ต่อต้ านแนวทาง Fundamentalism และยึดถือหลักการ Secularism
 เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย มีบทบาทนาในกลุม่ เอเชีย
กลาง
 เป็ นเส้ นทางสาคัญในการขนส่งน ้ามันระหว่างภูมภิ าคเมดิเตอร์ เรเนียน
และเอเชียกลาง
 เริ่มกระบวนการเจรจาเข้ าเป็ นสมาชิก EU เมื่อ 3 ตุลาคม 2548
ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่

783,562 ตร.กม. (ประมาณ 1.5 เท่าของไทย)

เมืองหลวง

กรุงอังการา

ประชากร

73.72 ล้ านคน (ไทย 67.6 ล้ านคน)

ภาษาราชการ

เตอร์ กิช

ศาสนา

อิสลาม (ร้ อยละ 99) คริสต์ ยิว (ร้ อยละ 0.2)

ประธานาธิบดี

นายอับดุลลา กูล (Abdullah Gül)

นายกรั ฐมนตรี

นายเรเจพ เทยิพ แอร์ โดอาน (Recep Tayyip Erdoğan)

รมว.กต.

นายอาห์เหม็ด ดาวูโตลู (Ahmet Davutoğlu)

วันชาติ

29 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

12 พฤษภาคม 2501
ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2555)

GDP

794.47 พันล้ าน USD (ไทย 365 พันล้ าน USD)

GDP per Capita

10,609 USD (ไทย 5,382 USD)

Real GDP Growth

ร้ อยละ 3.0 ( ไทย ร้ อยละ 6.4)

สกุลเงิน

ลีราใหม่ (1 ลีรา = 16.20 บาท ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้ อยละ 9.1 (ไทย ร้ อยละ 3.0)

อัตราว่ างงาน

ร้ อยละ 9.0 (ไทย ร้ อยละ 0.7)

ทรั พยากรสาคัญ

แร่ธาตุ เช่น ถ่านหิน ทองแดง โครเมียม ตะกัว่ ทอง

อุตสาหกรรมหลัก

สิ่งทอ ยานยนต์ เหมืองแร่ เหล็กกล้ า ปิ โตรเลียม การก่อสร้ าง กระดาษ อาหาร

สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ

ยานยนต์และอะไหล่ เครื่ องจักร ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเสื ้อผ้ า และสิ่ง
ทอ เครื่ องรับวิทยุและโทรทัศน์ อุปกรณ์สื่อสาร

ตลาดส่ งออกที่สาคัญ

เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย อิรัก อิหร่าน

สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ

น ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ เครื่ องจักร เคมีภณ
ั ฑ์

ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ

เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อิตาลี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส รัสเซีย

สถิตทิ ่ ีสาคัญไทย-ตุรกี (2555)
มูลค่ าการค้ าไทย-ตุรกี

1,329.25 ล้ าน USD (ลดลงจากปี 2554 ร้ อยละ 7.6) โดยไทยส่งออก 1,085.42 ล้ าน
USD ไทยนาเข้ า 243.83 ล้ าน USD ไทยได้ ดลุ 841.59 ล้ าน USD)

สินค้ าส่ งออกของไทย

เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เครื่ องปรับอากาศและ
ส่วนประกอบ เส้ นใยประดิษฐ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ด้ าย
ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภณ
ั ฑ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

สินค้ านาเข้ าจากตุรกี

เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ
และผลิตภัณฑ์ ผ้ าผืน เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องประดับอัญมณี
เครื่ องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยาน
ยนต์

การลงทุน

บริษัทเครื อเจริญโภคภัณฑ์ ได้ ไปลงทุนในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
ไก่ครบวงจรในตุรกีตงแต่
ั ้ ปี 2529
บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของตุรกีลงทุนในไทยกว่า 20 บริษัท มูลค่าการ
ลงทุนรวมประมาณ 25 ล้ าน USD

การท่ องเที่ยว

นักท่องเที่ยวตุรกีมาไทย 64,206 คน (2555) / นักท่องเที่ยวไทยไปตุรกี 12,221 คน
(2555)

คนไทยในตุรกี

ประมาณ 500 คน ส่วนมากเป็ นสตรี ที่สมรสกับคนตุรกี (ประมาณ 260 คนอาศัยใน
นครอิสตันบูล)

สานักงานของไทยในตุรกี

สถานเอกอัครราชทูต (กรุงอังการา) สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ และ สนง. ส่งเสริม
การค้ าระหว่างประเทศ (นครอิสตันบูล)

สานักงานของตุรกี ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ)
สถานะ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

