สาธารณรั ฐชิลี (Republic of Chile)
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ อาทิ ทองแดง แร่ ลเิ ทียม
มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจมากที่สดุ และมีการคอรัปชัน่ น้ อยที่สดุ
ในลาตินอเมริ กา
 สมาชิกเอเปค และประตูสภ
ู่ มู ิภาคลาตินอเมริ กา
 มี คตล. FTA มากที่สด
ุ ประเทศหนึง่ ในลาตินอเมริ กา อาทิ FTA กับ
แคนาดา เม็กซิโก อเมริ กากลาง EU EFTA เกาหลีใต้ จีน อินเดีย
เวียดนาม มาเลเซีย และสหรัฐฯ และความตกลง Trans-Pacific
Partnership (TPP)
 ไทยและชิลีได้ ลงนามความตกลง FTA เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ในระหว่าง
การเยือนไทยอย่างเป็ นทางการของประธานาธิบดีชิลี ล่าสุด คณะกรรมธิการ
ต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรชิลีได้ ระงับการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ความตกลงดังกล่าว เนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองและ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนในไทย
 สมาชิกกลุม
่ Pacific Alliance (เปรู โคลอมเบีย ชิลี และเม็กซิโก) เพื่อก่อตั ้ง
เขตการค้ าเสรี และส่งเสริ มความสัมพันธ์ทางการเมือง
ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่
756,946 ตารางกิโลเมตร (1.5 เท่าของไทย) ประธานาธิบดี นางมิเชล บาเชเล็ท (Michelle Bachelet)
เมืองหลวง กรุงซันติอาโก
รับตาแหน่ง 11 มี.ค. 2557
ประชากร 16.6 ล้ านคน
รมว.กต. นายเอรัลโด มุนโญส
ภาษาราชการ สเปน
(Heraldo Muñoz)
ศาสนา
คริสต์โรมันคาทอลิก ร้ อยละ 76.7
ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ
โปรเตสแตนต์ ร้ อยละ 13.25
วันชาติ
18 กันยายน
อื่น ๆ ร้ อยละ10.1
วันสถาปนาความสัมพันธ์ 29 ตุลาคม 2505 (52 ปี )
ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2556)
GDP
269.9 พันล้ าน USD
ทรั พยากรธรรมชาติ ทองแดง ไม้ แร่ ไนเตรท แร่ ลเิ ทียม
(ไทย 385 พันล้ าน USD)
อัญมณี สัตว์น ้า
GDP per capita
15,452 USD (ไทย 5,647 USD)
อุตสาหกรรม
เหมืองแร่ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปลา
อัตราการเจริญเติบโตร้ อยละ 4.4 (ไทย ร้ อยละ 2.9)
เหล็ก ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้
อัตราเงินเฟ้อ
ร้ อยละ 1.8 (ไทย ร้ อยละ 2.2)
สินค้ าส่ งออกสาคัญ ทองแดง ผลิตภัณฑ์จากปลา
สกุลเงิน
เปโซชิลี (Peso) 1 USD = 495.3
ผลิตภัณฑ์ไม้ กระดาษ เคมีภณ
ั ฑ์
Pesos (อัตราเฉลี่ยของปี 2556)
ไวน์ ผลไม้
ตลาดนาเข้ าสาคัญ สหรัฐฯ จีน บราซิล อาร์ เจนตินา
ตลาดส่ งออกที่สาคัญ จีน สหรัฐฯ ญี่ปนุ่ บราซิล
สถิตทิ ่ สี าคัญ (2556)
มูลค่ าการค้ ารวม
886 ล้ าน USD ลดลงจากปี 2555 ร้ อยละ 9.4 ไทยได้ ดลุ 352 ล้ าน USD ไทย
ไทย-ชิลี
ส่ งออก 619 ล้ าน USD นาเข้ า 267 ล้ าน USD และชิลเี ป็ นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในลาติน
อเมริ กา
สินค้ าส่ งออกของไทย รถกระบะ (ชิลีนาเข้ าจากไทยมากที่สดุ ) อาหารทะเลกระป๋ อง ปูนซีเมนต์ เครื่ องจักรกล
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่ องนุ่งห่ม ผลไม้ กระป๋ อง/แปรรูป เครื่ องซักผ้ า/เครื่ องซักแห้ ง เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
สินค้ านาเข้ าของไทย สินแร่ โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์น ้าสด/แช่เย็น/แช่แข็ง เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
ปุ๋ยและยากาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ผักและผลไม้
การลงทุนของชิลีในไทย Sigdo Koppers ผลิตลูกเหล็กสาหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ / Soquimich ผลิตปุ๋ย
จานวนคนไทยในชิลี 90 คน คนชิลีมาไทย 13,624 คน
สานักงานไทยในชิลี กรุงซันติอาโก (สอท. และ สานักงานส่งเสริ มการค้ าในต่างประเทศ)
สานักงานชิลีในไทย กรุงเทพฯ (สอท. และ สกม.)



