สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India)
ข้อมูลสําคัญ
• ขนาดเศรษฐกิจใหญ่อน
ั ดับ 4 ของเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
• 54% ของ GDP มาจากภาคบริการ ซึ่งขยายตัวเร็วและดึงดูดการลงทุนมากที่สุด
อาทิ IT การเงินและการธนาคาร R&D โทรคมนาคม และการก่อสร้าง เป็ นต้น
• เปิ ดประเทศรับการค้าเสรี และเพิ่มบทบาทในด้านการเมือง และการค้าโลก
• ปี 1995 อินเดียเป็ นประเทศคูเ่ จรจาของอาเซียน และอยูร
่ ะหว่างเจรจา FTA
• ก.ย 2006 เปิ ดเสรีสินค้า 82 รายการภายใต้ FTA ไทย-อินเดีย ส่งผลให้มล
ู ค่าการค้า
ปั จจบันสูงเป็ นประวัติการณ์เป็ น 5.98 พันล้านเหรียญฯ
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ข้อมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$bn)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (%)
FDI (US$)

2008
1,164.1
1,010.0
6.0
41.1

2009
1,124.1
962.0
5.0
29.7

ทรัพยากร ถ่านหิน (อันดับ 4 ของโลก) เหล็ก แมงกานี ส
ผลิตภัณฑ์เกษตร ข้าว ข้าวสาลี พืชนํามัน ฝ้ าย ปอ ชา นําตาล
อุตสาหกรรม สิ่งทอ เคมีภณ
ั ฑ์ อาหารแปรรูป เหล็ก ซีเมนต์
ยานยนต์ เหมืองแร่ ซอฟท์แวร์ อัญมณีเครื่องประดับ เครื่องหนัง

การค้าอินเดีย-โลก 20082 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออก 178,034.17 (+20.7%)
สินค้าออก นํามันเชือเพลิง เพชรเจียรนัย แร่เหล็ก ยารักษา
โรค เครื่ อ งประดับ อั ญ มณี ข้า ว กากถั ว่ เหลื อ ง เคมี ภัณ ฑ์
รถยนต์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและเครื่องนุ่ งห่ม
ตลาดส่งออกสําคัญ EU USA UAE จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง

มูลค่าการนําเข้า 292,871.71 (+34.6%)
สินค้าเข้า นํ ามันดิบ ถ่านหิน ทองคํา เพชรดิบ เครื่องโทรศัพท์ ปุ๋ยเคมี
ก๊า ซธรรมชาติ แร่ ท องแดง ผลิ ต ภัณ ฑ์เ หล็ ก ส่ ว นประกอบยานยนต์
เครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ นํามันปาล์ม
แหล่งนําเข้าสําคัญ EU จีน ซาอุดิอารเบีย UAE USA อิหร่าน

การค้าไทย-อินเดีย 20083 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค่าการส่งออก 3,345.1
สินค้าออก เม็ดพลาสติก เหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
และส่ วนประกอบยานยนต์ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องยนต์สนั ดาปภายในแบบ
ลูกสูบและส่วนประกอบ เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
ลําดับตลาดส่งออก 14
อัตราขยายตัว +25.6%

มูลค่าการนําเข้า 2,629.74
สินค้าเข้า เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคํา สินแร่โลหะ
อื่น เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เคมีภณ
ั ฑ์ เหล็ก
เหล็ ก กล้า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ าในบ้า น นํ ามั น สํ า เร็ จ รู ป
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ด้ายและเส้นใย
ลําดับแหล่งนําเข้า 19
อัตราขยายตัว +27.8%

สถิตกิ ารค้าไทย – อินเดีย3 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
2006
2007
2008
ม.ค.-ก.ย. 2009

มูลค่าการค้า
การส่งออก
3,427.90 (+22.2%) 1,810.09 (+18.3%)
4,729.02 (+38%) 2,662.91 (+47.2%)
5,974.80 (+26.3%) 3,345.10 (+25.6%)
3,488.30 (-25.7%) 2,292.18 (-10.8%)

ที่มา: 1 Economist Intelligence Unit ; 2 World Trade Atlas; 3 กรมเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ

การนําเข้า
1,617.9 (+26.8%)
2,066.11 (+27.7%)
2,629.74 (+27.8%)
1,196.12(-43.7%)

ดุลการค้า
192.19
596.8
715.36
1,096.06
short profile India Sep09

