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รายงานประเมินเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไทยกับสวีเดนในรอบ ๑๑ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศไทย- สวีเดน 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่า ม.ค. – ธ.ค. 
ปี ๒๕๕๔ 

ม.ค. – พ.ย. 
ปี ๒๕๕๔ 

ม.ค. – พ.ย. 
ปี ๒๕๕๕ 

% เพ่ิม/ลด ปี ๒๕๕๕ 
ม.ค. – พ.ย. 

การค้ารวม ๑,๙๒๗.๗๔ ๑,๘๐๒.๕๒ ๑,๓๙๕.๔๗ -๒๒.๕๘ 
การส่งออก ๖๔๕.๖๐ ๖๐๒.๖๘ ๕๓๑.๐๔ -๑๑.๘๙ 
การน าเข้า ๑,๒๘๒.๑๔ ๑,๑๙๙.๘๔ ๘๖๔.๔๓ -๒๗.๙๕ 
ดุลการค้า -๖๓๖.๕๔ -๕๙๗.๑๖ -๓๓๓.๓๙ ๓๑๘.๒๒ 

   
ในรอบ ๑๑ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ (ม.ค.- พ.ย.) การค้าระหว่างประเทศไทยกับสวีเดน มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

๑,๓๙๕.๔๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่มีมูลค่า ๑,๘๐๒.๕๒ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -
๒๒.๕๘ โดยแยกเป็นการส่งออกจากไทยไปยังสวีเดนมูลค่า ๕๓๑.๐๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -๑๑.๘๙ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน สวีเดนเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญล าดับที่ ๔๕ ของไทย (เดนมาร์กล าดับที่ ๔๙, นอร์เวย์ล าดับที่ ๕๑, 
ฟินแลนด์ล าดับที่ ๕๒, และไอซ์แลนด์ล าดับที่ ๑๖๕)  ส าหรับการน าเข้าของไทยจากสวีเดน ปี ๒๕๕๕ (มค-พ.ย) มีมูลค่า 
๘๖๔.๔๓ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -๒๗.๙๕ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าปี 
๒๕๕๕ (ม.ค.-พ.ย) รวมทั้งสิ้นมูลค่า -๓๓๓.๓๙ ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีการส่งมอบเครื่องบิน Gruppen ของ
กองทัพอากาศ รายละเอียดสินค้าน าเข้า-ส่งออกท่ีส าคัญ ดังแนบ 

๒. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑  ประเทศสวีเดน ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน จัดเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ ประชากรและขนาด

เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ มีจ านวนประชากรประมาณ ๙.๔๕ ล้านคน (ปี ๒๕๕๔) คาดว่าในปี ๒๕๕๖ อัตรา
การเจริญเติบโตของจีดีพีจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องที่ประมาณร้อยละ ๑.๒๐  

สวีเดนเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ใช้เงินโครนสวีเดน (Swedish Krone) เป็นหลัก กฎระเบียบทางการค้า การ
น าเข้า เป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ภาษาที่ใช้โดยทั่วไปในสวีเดนคือ ภาษาสวีดิช แต่ประชากรส่วนใหญ่เข้าใจและ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ในปี ๒๕๕๔ สวีเดนได้รับการจัดอันดับจาก World Bank ให้เป็นประเทศที่ร่ ารวยอันดับที่ ๙ 
ของโลก มีรายได้ประชาชาติต่อหัวประมาณ ๕๗,๐๙๑ เหรียญสหรัฐ/ปี 

 เมืองส าคัญในสวีเดน ได้แก่  (๑) กรุงสตอกโฮล์ม กรุงสตอกโฮล์มได้รับสมญานามว่า The Capital of Scandinavia 
และ Green Capital โดยเป็นศูนย์รวมการค้าและการลงทุนของทางยุโรปเหนือ (๒) เมืองโกเทนเบิร์ก เป็นศูนย์รวมธุรกิจ และ
การค้า และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ ของสวีเดน โดยมีส านักงานใหญ่ Volvo Group ตั้งอยู่ที่เมืองนี้ มีประชากรประมาณ ๕.๑ 
แสนคน และ (๓) เมืองเมลโม ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสวีเดน มีประชากรประมาณ ๓ แสนคน อาณาเขตติดกับกรุงโคเปนเฮเกน
ของเดนมาร์ก จึงเป็นเมืองจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างสวีเดน และเดนมาร์ก  

๒.๒  สวีเดนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีช้ันสูง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยาเวชกรรม  ยานยนต์และอากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า พลังงานทางเลือก   เป็นต้น ท าให้สวีเดนเป็น
แหล่งก าเนิดของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น ABB, Volvo, Scania, SAAB, Ericsson Electrolux, SKF, Scanska, 
Ericsson, Tetra Pak, EF, H&M และ IKEA   

๒.๓  สวีเดนมักได้รับการคัดเลือกในล าดับต้นๆในการจัดอันดับส าคัญของโลกอยู่เป็นประจ า ส าหรับในปี ๒๕๕๕ 
สวีเดนได้รับการจัดอันดับระดับโลกที่ส าคัญ ได้แก่ 
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 รายงาน Global Competitiveness Report (๒๐๑๑-๒๐๑๒)  จัดให้สวีเดนอยู่ในอันดับ ๓ ของโลก รองลงมาจาก
สวิตเซอร์แลนด์  ในด้านความสามารถในการแข่งขัน โดยฟินแลนด์เป็นอันดับ ๔ และเดนมาร์ก เป็นอันดับ ๘  จัดโดย 
World Economic Forum 

 รายงาน  The Web Index Report ๒๐๑๒ สวีเดนได้รับการจัดอันดับเป็นผู้น าโลกในด้านความมีประสิทธิภาพในการใช้
อินเตอร์เนทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  จัดโดย World Wide Web Foundation  

 รายงาน The Global Information Technology Report ๒๐๑๒  จัดให้สวีเดนอยู่ในอันดับ ๑ ของโลก ในด้านการ
เตรียมความพร้อมของเครือข่าย ซึ่งรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ทางธุรกิจ และส่วนบุคคล ตามมาด้วยสิงคโปร์ 
ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก จัดโดย World Economic Forum 

 รายงาน The Global Creativity Index ๒๐๑๑ จัดโดย Martin Prosperity Institute จัดให้สวีเดนเป็นประเทศที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นอันดับ ๑ ของโลก 

 นอกจากน้ี กรุงสตอกโฮล์มเป็นผู้น าโลกอันดับที่ ๑ ในปี ๒๕๕๔ ด้านนวัตกรรม สุขภาพ และความปลอดภัย (Innovation, 
Health & Security) จากการจัดอันดับของ PricewaterhouseCoopers 

 รายงาน The World in 2013 จัดโดย The Economist Intelligence Unit จัดให้สวีเดนเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการ
ก าเนิดบุตร (Best Place to be born 2013) อันดับที่ ๔ ของโลก 

 รายงานจาก UN  (The United Nations Human Development Index 2011) จัดให้สวีเดนเป็นประเทศที่ประชากรมี
ความสุขมากท่ีสุดในโลก อันดับที่ ๑๐ ของโลก  

๒.๓ หลังจากประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ สวีเดนเป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศ
นอร์ดิกส์ที่สามารถฟ้ืนตัวขึ้นมาได้ และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศในเขตยุโรปตอนเหนือฟื้นตัวขึ้นมาได้ด้วย การคาดการณ์
เศรษฐกิจในปี ๒๕๕๖ คาดว่าจะเติบโตอัตราอย่างเบาบาง ดังแสดงในตารางด้านล่าง 

  
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
การบริโภคภาคเอกชน ๑.๔ ๑.๘ 
การบริโภคภาครัฐบาล ๐.๔ ๐.๗ 
การส่งออก ๐.๔ ๑.๙ 
การน าเข้า -๐.๔ ๒.๔ 
จีดีพี ๐.๙ ๑.๒ 

 
๓. สรุปและข้อคิดเห็น 
๓.๑  ผลจากภาวะหนี้สาธารณะในยุโรปท าให้เศรษฐกิจการค้าของสวีเดนได้รับผลกระทบแต่ไม่มากนักเมื่อ

เปรียบเทียบกับเดนมาร์ก ฟินแลนด์ หรือ ยุโรปอื่น  โดยเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโต (จีดีพี) เพียงร้อยละ ๐.๙ ท าให้
ภาวะการส่งออกของไทยไปยังสวีเดนได้รับผลกระทบไปด้วย  ในรอบ ๑๑ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ (ม.ค-พ.ย) การส่งออกของ
ไทยไปยังสวีเดนมีอัตราการลดลงร้อยละ -๑๑.๘๙ จากตัวเลขประมาณการณ์ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๖ เศรษฐกิจสวีเดนจะ
ขยายตัว ร้อยละ ๑.๒ จึงคาดว่าการส่งออกไปยังสวีเดนในปี ๒๕๕๖ จะมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากประชากร
ยังคงมีก าลังซื้อสูง หากความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา ก็จะหันกลับมาจับจ่ายใช้สอยเช่นเดิม    

๓.๒  พฤติกรรมการบริโภคของสวีเดนจะมีแนวโน้มรูปแบบคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ 
กล่าวคือ นิยมสินค้าท่ีมีเทคโนโลยกี้าวหน้า ทันสมัย น าแฟช่ัน แต่เรียบง่าย มีมาตรฐานความเป็นอยู่สูง นิยมจัดตกแต่งบ้านที่อยู่
อาศัย นิยมสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสังคมของคนสูงวัย (aging society) ซึ่งรายได้
ของกลุ่มประชากรอายุ ๕๕ – ๖๔ ปีเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดที่ประมาณ ๓๔,๒๑๒ เหรียญสหรัฐ/ปี ผู้ส่งออกไทยจึงต้องเน้น
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าวนี้  เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิคส์) 
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ท าจากใยธรรมชาติ (เสื้อผ้าที่ได้รับความนิยมในตลาด เช่น 100% Organic Cotton)  เครื่องประดับ
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ตกแต่งบ้านที่สามารถที่มีใบรับรองมาตรฐานสากล หรือสามารถตรวจสอบห่วงโซ่การผลิตได้ เช่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือสังคม เป็นต้น ผู้ส่งออกไทยที่สนใจเข้ามาขยายตลาดในสวีเดน ควรจะต้องรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า มีการสร้างตรา
สินค้าของตนเอง ชูจุดเด่นทางด้านการใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Responsibility) การรักษามาตรฐานสากล
และของผู้น าเข้า (Standards & Codes) การใส่ใจด้านคุณภาพ (Quality Management) โดยอาจการเพิ่มมาตรฐานสากลที่
เป็นที่ยอมรับท่ัวโลกกับสินค้า เช่น เลือกใช้สัญลักษณ์หรือตรารับรองเกษตรอินทรีย์ของอียู (EU Organic Logo) หรือ Nordic 
Ecolabel เพื่อเป็นการเพิ่มความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภคถึงวิธีการจัดหาและกระบวนการผลิตอย่างยั่งยื่น อย่างไรก็ตาม ราคาเป็น
ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้น าเข้าในตลาดนี้ 

๓.๓  สินค้าไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกมา ได้แก่ อาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจสปา และของประดับตกแต่งบ้านของ
ช าร่วย เป็นต้น ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๕๖  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะน าผู้
ส่งออกไทยสินค้าของขวัญของช าร่วยและประดับตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน จ านวน ๑๒ ราย เข้าร่วมงานแสดง 
FORMEX 2013 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 

  
---------------------------------------------------------------------------------- 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
                                                                              มกราคม ๒๕๕๖ 

 


