ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden)





ประชาชนมีกาลังซื ้อสูง
เป็ นผู้นาด้ านการวิจยั และการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาพลังงานสะอาด และ ICT
เทคโนโลยีก้าวหน้ าในอุตสาหกรรมยานยนต์ ICT โทรคมนาคม กระดาษ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ให้ ความสาคัญกับประเด็นสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และรัฐสวัสดิการ
 เป็ นอันดับที่ 3 ของโลกในฐานะประเทศที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมชิ อบ (2556)
โดยการจัดของ Transparency International กรุงเบอร์ ลิน

ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่

449,964 ตร.กม. (ร้ อยละ 88 ของไทย)

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ ล ที่ 16 กุสตาฟ (Carl XVI Gustaf )

เมืองหลวง

กรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm)

นายกรัฐมนตรี

ประชากร

9,453,000 คน (ไทย 67.6 ล้ านคน)

รมว.กต.

ภาษาราชการ

สวีดิช

วันชาติ

นายสเตฟาน ลอฟเวน (Mr. Stefan Löfven)
(รักษาการ เนื่องจากยุบสภาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557)
นางมาร์ กอต วอล์สโทรม (Mrs. Margot Wallström)
(รักษาการ เนื่องจากยุบสภาเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557)
6 มิถนุ ายน

ศาสนา

คริสต์นิกายลูเธอรัน ร้ อยละ 87

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูต 18 พฤษภาคม

2411

ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2556)

GDP per Capita

526.19 พันล้ าน USD
(ไทย 391 พันล้ าน USD)
42,210 USD (ไทย 5,727 USD)

Real GDP Growth

ร้ อยละ 1.7 (ไทย ร้ อยละ 2.9)

GDP

สกุลเงิน

โครนสวีเดน (1 โครนสวีเดน ประมาณ 4.48 บาท
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้ อยละ 1.4 (ไทย ร้ อยละ 2.2)

ทรัพยากรสาคัญ

อัตราว่ างงาน
ร้ อยละ 8.0 (ไทย ร้ อยละ 0.7)
แร่เหล็ก ทองแดง ตะกัว่ สังกะสี ทองคา แร่เงิน ป่ าไม้ พลังงานน ้า พลังงานนิวเคลียร์

อุตสาหกรรมหลัก

เหล็กและเหล็กกล้ า ไม้ และผลิตภัณฑ์กระดาษ อาหารแปรรูป ยานยนต์

สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ

เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ไม้ กระดาษ เหล็กและเหล็กกล้ า

ตลาดส่ งออกที่สาคัญ

เยอรมนี นอร์ เวย์ สหรัฐฯ เดนมาร์ ก สหราชอาณาจักร

สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ

เครื่องจักร น ้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภณ
ั ฑ์ เครื่องยนต์ เครื่องนุ่งห่ม

ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ

เยอรมนี เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ สหราชอาณาจักร ฟิ นแลนด์ เนเธอร์ แลนด์

สถิติท่ สี าคัญไทย-สวีเดน (2556)

การลงทุน

1,690 ล้ าน USD (เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 12) ไทยส่งออก 529 ล้ าน USD (ลดลงจากปี 2555 ร้ อยละ 8) และนาเข้ า 1,161 ล้ าน
USD (เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 ร้ อยละ 25)
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม
เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรูป เครื่องซักผ้ าและเครื่องซักแห้ งและ
ส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและ
เภสัชกรรม เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์โลหะ
มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 9 โครงการ มูลค่ารวม 4,181 ล้ านบาท (ปี 2555)

จานวนนักท่ องเที่ยว

มีชาวสวีเดนเดินทางมาไทย 350,565 คน

จานวนคนไทย

ประมาณ 35,555 คน มีวดั ไทย/สานักสงฆ์ 9 แห่ง สมาคมไทย 24 แห่ง สถานบริการนวดแผนไทยประมาณ 127 แห่ง และ
ร้ านอาหารไทยประมาณ 400 ร้ าน
สถานเอกอัครราชทูต (กรุงสตอกโฮล์ม) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Gothenberg)
สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เชียงใหม่ ภูเก็ต เมืองพัทยา และเพชรบุรี)

มูลค่ าการค้ าไทย-สวีเดน
สินค้ าส่ งออกของไทย

สินค้ านาเข้ าจากสวีเดน

สานักงานของไทยในสวีเดน
สานักงานของสวีเดนในไทย

สถานะ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557

