สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
Republic of Macedonia

ขอมูลสําคัญ
• มาซิโดเนียมีความตกลงการคาเสรีกับยูเครน ตุรกี และ สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade Association
Countries : EFTA)
• ในป 2549 (2006) มาซิโดเนีย ไดเขาเปนสมาชิกเขตการคาเสรียุโรปกลาง (Central European Free Trade Agreement :
CEFTA) ซึ่งประกอบดวย มาซิโดเนีย บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา มอลโดวา เซอรเบีย มอนเตเนโกร แอลเบเนีย และโคโซโว (UN
Mission in Kosovo : UNMIK)
• มาซิโดเนียอยูในระหวางการเตรียมความพร อมเพื่อเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) โดยมีสถานะเปน
Candidate Country ตั้งแตเดือนธันวาคม 2548 (2005) ซึ่งมีผลใหมาซิโดเนียสามารถสงสินคาเขาตลาด อียูโดยไมตองเสียภาษี
โดยสามารถเขาถึงตลาดที่มีขนาดผูบริโภครวมกวา 500 ลานคน
• มาซิโดเนียเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก(World Trade Organization : WTO) เมื่อเดือนเมษายน ป2556 (2012) โดยเปนสมาชิก
ลําดับที่ 146
• มาซิโดเนีย เปน แหลงทองเที่ยว ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สําคัญ ซึ่งทํารายไดใหกั บประเทศไดเปนจํานวนมากในแตละป
โดยจะมีนักทองเที่ยวเดินทางไปมาซิโดเนียเฉลี่ยประมาณ 700,000 คน ตอป
• รัฐบาลมาซิโดเนียสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ อีกทั้ง ยัง สงเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อใหเปนกําลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
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เมืองหลวง กรุงสโกเปย (Skopje)
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
พื้นที่ 20,770 ตารางกิโลเมตร
ประธานาธิบดีคนปจจุบัน นายยอรช อิวานอฟ (Gjorge Ivanov)
ประชากร 2,087,171 ลานคน (2556)
นายกรัฐมนตรี นายนิโกลา กรูเยฟสกี (Nikola Gruevski)
ภาษาทางการ ภาษามาซิโดเนียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ นายวาลอน ซารากินี (Valon Saraqini)
ศาสนา มาซิโดเนียนออธอดอกซ รอยละ 64.7 มุสลิม รอยละ 33.3 อื่นๆ รอยละ 2 วันสถาปนาทางการทูตกับไทย 23 มกราคม 2548 (2005)
ขอมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$ bn.)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (%)

2555
9,630
4,660
-0.3

2556
10,507
5,073
2.2

ทรัพยากรสําคัญ แรธาตุตางๆ เชน เหล็กเกรดต่ํา ตะกั่ว ทองแดง
ผลิตภัณฑเกษตรสําคัญ องุน ยาสูบ ผัก ผลไม นม ไข
อุตสาหกรรมสําคัญ อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมีภัณฑ เหล็กและเหล็กกลา ซีเมนต
พลังงาน เคมีเภสัช
การคามาซิโดเนีย (2555)

มูลคาสงออก 4.0 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคา สงออกสําคัญ เหล็กและเหล็กกลา เคมีภัณฑ เครื่องนุงหม น้ํามัน
และเชื้อเพลิง เครื่องจักรและอุปกรณ
ตลาดสงออกสําคัญ เยอรมนี 29.4% เซอรเบีย 17.2% บัลแกเรีย 7.1%
อิตาลี 6.9% กรีซ 4.7%

มูลคาการนําเขา 6.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคานําเขาสําคัญ เชื้อเพลิง ไขมุก เหล็กและเหล็กกลา เครื่องจักรและอุปกรณ สินคา
อิเล็กทรอนิกส
แหลงนําเขาสําคัญ กรีซ 12.3%, เยอรมนี 9.7%, สหราชอาณาจักร 8.6% เซอรเบีย 7.8%
บัลแกเรีย 6.3%
อัตราภาษีนําเขาเฉลี่ย รอยละ 11.9
อัตราภาษีนําเขาสินคาเกษตรเฉลี่ย รอยละ 14.6
อัตราภาษีนําเขาสินคาอุตสาหกรรมเฉลี่ย รอยละ 11.5
การคาไทย - มาซิโดเนีย (2556)
มูลคาสงออก 3.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ
มูลคานําเขา 0.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว -6.88 %
อัตราขยายตัว 97.00 %
สินคาสงออกสําคัญ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป และแผงวงจรไฟฟา สินคานําเขาสําคัญ เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เสื้อผา
ลําดับตลาดสงออก 171
สําเร็จรูป เครื่องใชเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑสิ่งทออื่น สินคาทุนอื่น ๆ ผลิตภัณฑโลหะ แผงวงจรไฟฟา
ลําดับแหลงนําเขา 176
สถิติการคาไทย - มาซิโดเนีย (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคา
2552
3.77
3.61
0.16
3.45
2553
2.95
2.79
0.16
2.63
2554
3.71
3.44
0.27
3.18
2555
4.25
4.01
0.24
3.76
2556
4.21
3.73
0.48
3.25
มีนาคม 2557
สวนทวิภาคี 2 สํานักทวิภาคี
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย

