สาธารณรัฐแลตเวีย
: Republic of Latvia
(Republic of Slovenia)

เมืองหลวง กรุงริกา (Riga)
พื้นที่
62,180 ตารางกิโลเมตร
ประชากร 2.0 ล้าน (2559)
ภาษาทางการ ภาษาแลตเวียน
ศาสนา
ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน ออโธดอกซ์
วันสถาปนาความสัมพันธ์กับไทย 19 มีนาคม 2535
ทูตพาณิชย์ไทยประจากรุงวอร์ซอ (เขตอาณาครอบคุลม
สาธารณรัฐสโลวี1 เนีย) นายพิสัย พิริยะสถิต
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$ bn.)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change yoy)

2559
27.7
14,062.7
2.0

ข้อมูลสาคัญ
 สาธารณรั ฐ แลตเวีย เป็นคู่ค้ าอันดั บ ที่ 115 ของไทยในโลก เป็ นตลาด
ส่งออกที่สาคัญของไทยอันดับที่ 107 และเป็นแหล่งนาเข้าที่สาคัญ
อันดับที่ 109
 มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ที่ อั ต ราเฉลี่ ย 3 ปี (2557-2559) อยู่ ที่
ร้อยละ 2.7 ต่อปี
 GDP ปี 2559 อยู่ที่ 27.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 ความสามารถในการแข่งขัน (World Competitiveness) ปี 25592560 อยู่ในลาดับที่ 49
 Ease of Doing Business ปี 2560 ลาดับที่ 19
 ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแลตเวีย ดังนี้
เศรษฐกิจของแลตเวียพึ่งพิงการส่งออกถึงหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ด้วยความได้เปรียบทางที่ตั้งที่มีพรมแดนติดกับหลาย
ประเทศ แลตเวียจึงเป็นประเทศที่มีการขนส่งสินค้าผ่านแดนเป็นจานวน
มาก
การปกครอง ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
ประธานาธิบดี Mr. Raimonds Vejonis
นายกรัฐมนตรี Mr. Marid Kucinskis
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า Mr. Arvils Ašeradens

2560
30.2
15,402.7
3.8

ทรัพยากร โดโลไมต์ หินปูน อาพัน พลังงานน้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตร ธั ญ พื ช ข้ า วบาร์ เ ลย์ ข้ า วโอ๊ ต
มันฝรั่ง
อุตสาหกรรม เคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเคมี

การค้าสาธารณรัฐแลตเวีย-โลก 25592 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าการส่งออก 12,148
มูลค่าการนาเข้า 14,250
สิ นค้ าส่ งออก ไม้ เครื่ อ งจั ก รไฟฟ้ า เครื่ อ งจั ก รกล ยานพาหนะ สินค้านาเข้า เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ผลิตภัณฑ์ยา
เครื่องดื่ม เชื้อเพลิงและน้ามัน ผลิตภัณฑ์ยา ธัญพืช ผลิตภัณฑ์เหล็ก พลาสติก ไม้ กระดาษ
เฟอร์นิเจอร์
ตลาดส่งออกสาคัญ ลิทัวเนีย รัสเซีย เอสโทเนีย เยอรมนี สวีเดน แหล่งนาเข้าสาคัญ ลิทัวเนีย เยอรมนี โปแลนด์ เอสโทเนีย รัสเซีย เนเธอ
สหราชอาณาจักร โปแลนด์ เดนมาร์ก เนเธอแลนด์ นอร์เวย์
แลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดน จีน
ไทยเป็นคู่ค้าลาดับที่ 57
การค้าไทย-สาธารณรัฐแลตเวีย 25603(ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าการส่งออก 47.14
สินค้าส่งออก ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์มันสาปะหลัง
เม็ดพลาสติก ผลไม้กระป๋องและแปรรู ป อาหารทะเลกระป๋องและ
แปรรูป เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด
อันดับตลาดส่งออก
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อัตราขยายตัว 25.06%

ไทยเป็นคู่ค้าลาดับที่ 47
มูลค่าการนาเข้า 13.54
สินค้านาเข้า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
ผลิตภัณฑ์โลหะ นมและผลิตภัณ ฑ์จากนม ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ
วิ ท ยาศาสตร์ ล วดและสายเคเบิ ล เครื่ อ งใช้ แ ละเครื่ อ งตกแต่ งภายใน
บ้านเรือน เ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
อันดับแหล่งนาเข้า 109 อัตราขยายตัว (-4.44)%

สถิติการค้าไทย – สาธารณรัฐแลตเวีย3 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
มูลค่าการค้า
2555
45.08 (-27.26)
2556
41.27 (-8.44)
2557
49.65 (+20.30)
2558
53.7 (+8.15)
2559
51.87 (-3.41)
2560
60.68 (+17.00)
1

2

การส่งออก
26.99 (-28.45)
31.2 (-15.67)
37.32 (-19.61)
37.07 (-0.65)
37.69 (+1.67)
47.14 (+20.06)
3

การนาเข้า
8.08 (-21.25)
10.07 (+26.64)
12.33 (+22.43)
16.62 (+34.78)
14.17 (-14.74)
13.64 (-4.44)

ดุลการค้า
28.91
21.12
24.98
20.45
23.52
33.60

ที่มา : Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government; World Trade Atlas; กระทรวงพาณิชย์ www2.ops3.moc.go.th/

การลงทุนไทย-สาธารณรัฐแลตเวีย4
การลงทุนทางตรงของไทยในสาธารณรัฐแลตเวีย
ปี 2548-2559 มูลค่า 0.16 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2559 มูลค่า -. ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐแลตเวีย

การลงทุนทางตรงของสาธารณรัฐแลตเวียในไทย
ปี 2548-2559 มูลค่า 36.01 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี 2559 มูลค่า 3.14 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจทีส่ าธารณรัฐแลตเวียเข้ามาลงทุนในไทย
อสังหาริมทรัพย์
การขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

4

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inflow))

ความสัมพันธ์ FTA สาธารณรัฐแลตเวีย (สหภาพยุโรป) ในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
เม็กซิโก / ชิลี / โคลัมเบีย-เปรู / โมร็กโก / แอลจีเรีย / ตูนเี ซีย / อียิปต์ /
เจรจาแล้วเสร็จ
จอร์แดน / อิสราเอล / ปาเลสไตน์ / เลบานอน / มาเซโดเนีย / แอลบา
เนีย / ซีเรีย / มอนเตเนโกร / บอสเนียเฮอเซโกวินา / โครเอเทีย /
สวิตเซอร์แลนด์ / แอฟริกาใต้ / เกาหลีใต้ / เขตเศรษฐกิจยุโรป (The
European Economic Area: EEA ประกอบด้วย นอร์เวย์, ไอซ์แลนด์
และลิกเทนส์ไตน์) / Central America (ปานามา, คอสตาริกา,
เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลามา, นิคารากัว และฮอนดูรัส) / CARIFORUM
(แอนติกาและบาร์บูดา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, ดอมินีกา,
สาธารณรัฐโดมินิกัน, เกรเนดา, กายอานา, จาเมกา, สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซูรินาม และ
ตรินิแดดและโตเบโก) / และบางประเทศในกลุม่ ACP (Economic
Partnership Agreement: EPA) / สิงค์โปร์ / จอร์เจีย / มอลโดวา /
แคนาดา / เวียดนาม
อยู่ระหว่างการเจรจา

อินเดีย / มาเลเซีย / ยูเครน / ลิเบีย / เมอร์โคซู (บราซิล, อาร์เจนตินา,
อุรุกวัย และปารากวัย) / GCC (ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, โอมาน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี), การ์ต้า และบาห์เรน) / และประเทศ
ในกลุ่ม ACP (กรอบ Economic Partnership Agreement: EPA) /
สหรัฐฯ / ญี่ปุ่น / เอกวาดอร์ / ไทย / ฟิลิปปินส์ / อินโดนีเซีย

กาลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเจรจา

ออสเตรเลีย / ลาว / โบลิเวีย / แองโกลา
ส่วนยุโรป 2
สานักยุโรป
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มกราคม 2561

