สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)





เป็ นศูนย์อตุ สาหกรรมเพื่อผลิตสินค้ าจักรกล อุปกรณ์ โดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์
เป็ นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากค่าแจ้ งงานต่า และแรงงานมีทกั ษะ มีระบบโครงสร้ าง
ภาษี ที่เอื ้ออานวยต่อนักลงทุน โดยเฉพาะสาขายานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์
มีศกั ยภาพในด้ านสิ่งทอและการผลิตฝ้าย โดยจัดเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในยุโรปกลาง
เป็ นประเทศในยุโรปกลางประเทศเดียวที่ใช้ เงินสกุลยูโร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2552

ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่

49,035 ตร.กม. (ประมาณร้ อยละ 10 ของไทย)

ประธานาธิบดี

นายอันเดรีย กิสตา ( Andrej Kiska)

เมืองหลวง

กรุงบราติสลาวา (Bratislava)

นายกรัฐมนตรี

นายรอเบิร์ต ฟี โค (Robert Fico)

ประชากร

5.48 ล้ านคน (ไทย 67.6 ล้ านคน)

รมว.กต.

นายมีโรสลัฟ ไลชัก (Miroslav Lajcák)

ภาษาราชการ

สโลวัก

วันชาติ

1 กันยายน

ศาสนา

โรมันคาทอลิก (68.9%) โปรเตสแตนท์ (10.8%) กรีก วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย
คาทอลิก (4.1%) อื่น ๆ (3.2%) และไม่มีศาสนา(13%)

1 มกราคม 2536

ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2556)
GDP

95.8 พันล้ าน USD (ไทย 387.3 พันล้ าน USD)

สกุลเงิน

ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 41.36 บาท สถานะ ณ วันที่ 30 ก.ย. 57)

GDP per Capita

25,796 USD (ไทย 5,727 USD)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้ อยละ 0.0 (ไทย ร้ อยละ 2.2)

Real GDP Growth

ร้ อยละ 0.9 (ไทย ร้ อยละ 2.9)

ทรัพยากรสาคัญ

ถ่านหิน ลิกไนต์ แร่เหล็ก แร่ทองแดง แมงกานีส

อุตสาหกรรมหลัก

โลหะ ผลิตภัณฑ์โลหะ อาหารและเครื่องดื่ม ไฟฟ้า ถ่านหินโค้ ก น ้ามัน เชื ้อเพลิงนิวเคลียร์

สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ แร่โลหะ เคมีภณ
ั ฑ์ แร่ธรรมชาติ
ตลาดส่ งออกที่สาคัญ เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ ฮังการี ฝรั่งเศส ออสเตรีย อิตาลี
สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้ าแร่ธรรมชาติ ยานพาหนะ แร่โลหะ เคมีภณ
ั ฑ์
ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี รัสเซีย ฮังการี โปแลนด์ เกาหลีใต้ ออสเตรีย อิตาลี

สถิติท่ สี าคัญไทย-สโลวะเกีย (2556)
มูลค่ าการค้ าไทย- สโลวะเกีย

211.87 ล้ าน USD ไทยส่งออก 164.95 ล้ าน USD นาเข้ า 46.92 ล้ าน USD ไทยได้ ดลุ การค้ า 118.03 ล้ าน USD)

สินค้ าส่ งออกของไทย

เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หม้ อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและส่วนประกอบ
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แก้ วและกระจก
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เคมีภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์
ทาจากพลาสติก เครื่ องใช้ ไฟฟ้าในบ้ าน

สินค้ านาเข้ าจากสโลวะเกีย
การลงทุน
การท่ องเที่ยว

มีบริ ษัทของไทย (ร่ วมทุนกับไต้ หวัน) ไปลงทุนในสโลวะเกีย คือ บริ ษัทเดลต้ าอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกัน เมื่อปี 2551
สโลวะเกียได้ ลงทุนผ่าน BOI เป็ นโครงการแรก คือ บริษัทวังน ้าเขียวชีส จากัด แต่ไม่มีโครงการในปี 2556
14,004 คน (ปี 2555 12,704 คน)

สานักงานของไทยในสโลวะเกีย

66 คน (นักศึกษา ประกอบอาชีพส่วนตัวและพนักงานนวดแผนโบราณไทย ทังนี
้ ้ ยังไม่มีร้านอาหารไทยหรื อร้ านนวดแผนไทยที่
เจ้ าของเป็ นคนไทย)
สถานกงสุลกิตติมศักดิป์ ระจากรุงบราติสลาวา และ สอท. ณ กรุงเวียนนามีเขตอาณาครอบคลุมสโลวะเกีย

สานักงานของสโลวะเกียในไทย

กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต)

คนไทยในสโลวะเกีย

การเยือนที่สาคัญระหว่ างกันครั ง้ ล่ าสุด ฝ่ ายไทย วันที่ 24 มิ.ย. 53 นายกษิต ภิรมย์ รมว. กต. เยือนสโลวะเกีย
ฝ่ ายสโลวะเกีย วันที่ 14-15 ส.ค. 51 และนางไดอานา สโตรโฟวา (Diana Strofova) รมช. กต. เยือนไทย

