สาธารณรัฐลิทัวเนีย
(Republic of Lithunia)

ขอมูลสําคัญ
• ในป 2561 สาธารณรัฐลิทัวเนียเปนคูคาอันดับที่ 113 ของไทยในโลก
เปนตลาดสงออกที่สําคัญของไทยอันดับที่ 118 และเปนแหลงนําเขาที่
สําคัญอันดับที่ 107
• ลิทัวเนียมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับตนในกลุมบอลติก

เมืองหลวง
พื้นที่
ประชากร
ภาษาราชการ
ศาสนา

กรุงวีลนีอุส (Vilnius )
62,674 ตารางกิโลเมตร
2.8 ลานคน (2560)
ลิทัวเนียน
โรมันคาทอลิก

ขอมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$ bn.) (Current prices)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change yoy)

2560
47.3
16,730.2
3.8

การปกครอง
ประธานาธิบดี
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจ
วันสถาปนาความสัมพันธกับไทย
ทูตพาณิชยไทยประจํากรุงวอรซอ
(เขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนีย)
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2561 ทรัพยากร ถานหิน อําพัน ธัญพืช
อุตสาหกรรม การแปรรูปอาหาร สิ่งทอ ปุย การตอเรือ
54.4
19,534.0
3.2

การคาลิทัวเนีย-โลก 25612 (ลานดอลลารสหรัฐ)
มูลคาสงออก 33,406.44 ลานดอลลารสหรัฐ
สินคาสงออกสําคัญ เชื้อเพลิง เครื่องจักร เฟอรนิเจอร เครื่องจักร
ไฟฟา พลาสติก
ตลาดสงออกสําคัญ รัสเซีย ลัตเวีย โปแลนด เยอรมนี สหรัฐ
ไทย (อันดับที่ 73)
การคาไทย-ลิทัวเนีย 25612 (ลานดอลลารสหรัฐ)
มูลคาการสงออก 35.81 ลานดอลลารสหรัฐ
สินคาสงออก เสนใยประดิษฐ ผลิตภัณฑยาง ผลไมกระปองและแปร
รูป รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เคมีภัณฑ อาหารสัตวเลี้ยง
เครื่ อ งปรั บ อากาศและส ว นประกอบ ข า ว สิ่ ง ทออื่ น ๆ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
อันดับตลาดสงออก 128 อัตราขยายตัว 49.92 %

มูลคานําเขา 36,514.08 ลานดอลลารสหรัฐ
สินคานําเขาสําคัญ เครื่องจักรไฟฟา เครื่องจักร ยานยนต เชื้อเพลิง
พลาสติก
แหลงนําเขาสําคัญ รัสเซีย เยอรมนี โปแลนด ลัตเวีย ฝรั่งเศส
ไทย (อันดับที่ 48)
มูลคาการนําเขา 18.17 ลานดอลลารสหรัฐ
สินคานําเขา ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ เครื่องใชและเครื่อง
ตกแตงภายในบานเรือน เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ ถานหิน
ผลิตภัณฑทําจากพลาสติก ลวดและสายเคเบิล นมและผลิตภัณฑนม
เสื้อผาสําเร็จรูป เคมีภัณฑ
อันดับแหลงนําเขา 108 อัตราขยายตัว 33.52 %

สถิติการคาไทย – ลิทัวเนีย3 (ลานเหรียญสหรัฐ)
ป
มูลคาการคา
2556
52.53 (-53.01)
2557
64.62 (+23.02)
2558
34.00 (-47.39)
2559
34.13 (+0.04)
2560
37.50 (+9.86)
2561
53.98 (+43.97)
1

2

การสงออก
39.82 (-60.49)
54.47 (+36.79)
25.45 (-53.28)
23.59 (-7.30)
23.89 (+1.27)
35.81 (49.92)
3

การนําเขา
12.71 (+15.40)
10.15 (-20.14)
8.55 (-15.77)
10.54 (+23.31)
13.61 (+29.08)
18.17 (+33.52)

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

ดุลการคา
27.11
15.77
16.90
13.05
10.28
17.65

ความสัมพันธ FTA ของสหภาพยุโรป ในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
เม็กซิโก / ชิลี / โคลัมเบีย-เปรู / โมร็กโก / แอลจีเรีย / ตูนเี ซีย / อียิปต /
เจรจาแลวเสร็จ
จอรแดน / อิสราเอล / ปาเลสไตน / เลบานอน / มาเซโดเนีย / แอลบา
เนีย / ซีเรีย / มอนเตเนโกร / บอสเนียเฮอเซโกวินา / โครเอเทีย /
สวิตเซอรแลนด / แอฟริกาใต / เกาหลีใต / เขตเศรษฐกิจยุโรป (The
European Economic Area: EEA ประกอบดวย นอรเวย, ไอซแลนด
และลิกเทนสไตน) / Central America (ปานามา, คอสตาริกา,
เอลซัลวาดอร, กัวเตมาลามา, นิคารากัว และฮอนดูรัส) / CARIFORUM
(แอนติกาและบารบูดา, บาฮามาส, บารเบโดส, เบลีซ, ดอมินีกา,
สาธารณรัฐโดมินิกัน, เกรเนดา, กายอานา, จาเมกา, สหพันธรัฐเซนตคิตสและเนวิส, เซนตลูเซีย, เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส, ซูรินาม และ
ตรินิแดดและโตเบโก) / และบางประเทศในกลุม ACP (Economic
Partnership Agreement: EPA) / สิงคโปร / จอรเจีย / มอลโดวา /
แคนาดา / เวียดนาม
อยูระหวางการเจรจา

อินเดีย / มาเลเซีย / ยูเครน / ลิเบีย / เมอรโคซู (บราซิล, อารเจนตินา,
อุรุกวัย และปารากวัย) / GCC (ซาอุดิอาระเบีย, คูเวต, โอมาน,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (ยูเออี), การตา และบาหเรน) / และประเทศ
ในกลุม ACP (กรอบ Economic Partnership Agreement: EPA) /
สหรัฐฯ / ญี่ปุน / เอกวาดอร / ไทย / ฟลิปปนส / อินโดนีเซีย

กําลังพิจารณาความเปนไปไดในการเจรจา

ออสเตรเลีย / ลาว / โบลิเวีย / แองโกลา
สํานักยุโรป
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
มีนาคม 2562

