สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation)
 สวิสเป็ นประเทศผู้ลงทุนสำคัญและเป็ นศูนย์กลำงกำรเงินและบริ ษัทชันน
้ ำของโลก
 ได้ รับกำรยอมรับควำมเป็ นประชำธิปไตย ตำมพื ้นฐำนของหลักกำร (หลักนิติธรรม
ควำมโปร่งใส โดยเฉพำะกำรมีสว่ นร่วมของประชำชน)
 ตำมรำยงำนของ World Economic Forum 2012-2013 มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (competitiveness)
สูงเป็ นอันดับ 1 ของโลก
 อุตสำหกรรมกำรผลิตเป็ นภำคเศรษฐกิจที่มีควำมสำคัญมำกที่สดุ เช่น เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์
 ในปี 2557 สวิตเซอร์ แลนด์ดำรงตำแหน่งประธำนองค์กำรว่ำด้ วยควำมมัน่ คงและควำมร่วมมือในยุโรป
(OSCE)
ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่
41,285 ตร.กม. (ประมำณร้ อยละ 8 ของไทย)
ปธน.
นำย ดีดเี ย บวร์ คฮัลเทอร์ (Didier Burkhalter)
เมืองหลวง
กรุงเบิร์น
นายกรัฐมนตรี ไม่มี
ประชากร
7.9 ล้ ำนคน (ไทย 67.6 ล้ ำนคน)
รัฐมนตรี ตปท. นำย ดีดเี ย บวร์ คฮัลเทอร์ (Didier Burkhalter)
ภาษาราชการ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตำเลียน โรมำนซ์
วันชาติ
1 สิงหำคม
ศาสนา
โรมันคำทอลิก (41.8%) โปรเตสแตนท์ (35.3%)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย 28 พฤษภำคม 2474
มุสลิม (4.3%) และอื่นๆ (18.6%)
(ครบ 80 ปี ในปี 2554)
ข้ อมูลเศรษฐกิจ (2556)
GDP
651.1พันล้ ำน USD (ไทย 387.3 พันล้ ำน USD) สกุลเงิน
ฟรังก์สวิส (1 ฟรังก์สวิส เท่ำกับ 34.27 บำท ณ
วันที่ 1 ธ.ค. 57)
GDP per Capita
54,805USD (ไทย 5,727 USD)
อัตราเงินเฟ้อ ร้ อยละ- 0.4 (ไทย ร้ อยละ 2.2)
Real GDP Growth
ร้ อยละ 2 (ไทย ร้ อยละ 2.9)
ทรัพยากรสาคัญ
พลังงำนน ้ำ ป่ ำไม้
อุตสาหกรรมหลัก
เครื่ องจักร เคมีภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ นำฬิกำ
ิ
สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ
อัญมณี นำฬกำและส่วนประกอบ ส่วนประกอบอำกำศยำน คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ และอำหำรทะเลกระป๋ องและ
แปรรู ป
ตลาดส่ งออกที่สาคัญ
เยอรมนี สหรัฐฯ ฝรั่งเศส และอิตำลี
สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ
อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นำฬกิ ำและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่ องจักรกลและ เคมีภณ
ั ฑ์
ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ
เยอรมนี อิตำลี สหรัฐฯ และฝรั่งเศส
สถิติท่ สี าคัญไทย–สวิส (2556)
มูลค่ าการค้ าไทย-สวิส เป็ นคูค่ ้ ำอันดับที่ 11 ของไทย (อันดับ 1 ใน EFTA) มีมลู ค่ำกำรค้ ำรวม 10,684.40 ล้ ำน USD โดยไทยส่งออก 1,489.00 ล้ ำน
(ม.ค.-ธ.ค. 2556)
USD นำเข้ ำ 9,195.40 ล้ ำน USD ไทยเป็ นฝ่ ำยเสียเปรียบดุลกำรค้ ำ 7,706.4 ล้ ำน USD
สินค้ าส่ งออกของไทย
อัญมณีและเครื่ องประดับ นำฬกิ ำและส่วนประกอบ เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่ องโทรสำร
โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้ านาเข้ าจากสวิส
เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์อื่นๆ นำฬิกำและส่วนประกอบ
เครื่ องจักรและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่ องมือเครื่ องใช้ เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ แผงวงจรไฟฟ้ ำ
และเครื่ องใช้ เบ็ดเตล็ด
การลงทุน
ปี 2556 (ม.ค.-มิ.ย.) มีโครงกำรลงทุนจำกสมำพันธรัฐสวิสที่ได้ รับกำรส่งเสริ มจำก BOI จำนวน 6 โครงกำร รวมมูลค่ำ
5,123.1 ล้ ำนบำท
การท่ องเที่ยว
มีนกั ท่องเที่ยวจำกสมำพันธรัฐสวิสมำไทย 208,925 คน (2556) 195,984 คน (2555)
ประมำณ 30,000 คน เป็ นหญิงร้ อยละ 80 ส่วนใหญ่สมรสกับชำวสวิส เป็ นแม่บ้ำนหรื อเปิ ดร้ ำนอำหำรไทย
คนไทยในสวิส
มีวดั ไทยในสมำพันธรัฐสวิส 4 แห่ง สมำคมไทย 16 สมำคม 2 มูลนิธิ และร้ ำนอำหำรและสินค้ ำไทย 124 ร้ ำน
สานักงานของไทยในสวิส เบิร์น (สอท.) เจนีวำ (คผถ. UN WTO) เจนีวำ ซูริก และบำเซิล (สกม.) และ สคร. แฟรงก์เฟิ ร์ต
สานักงานของสวิสในไทย เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 สมำพันธรัฐสวิส ได้ มีพิธีเปิ ดทำกำร สกม.สวิส/ภูเก็ต โดยมีนำง Andrea Eva Tammathin เป็ น
กสม. และเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 ได้ มีพิธีเปิ ดทำกำร สกม.สวิส/เชียงใหม่ โดยมีนำย Marc - Henri Dumur เป็ น
กสม.สวิตฯ/เชียงใหม่
การเยือนที่สาคัญล่ าสุด ฝ่ ำยไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี เยือนสมำพันธรัฐสวิสอย่ำงเป็ นทำงกำร วันที่ 8-10 ก.ย.2556
ฝ่ ำยสมำพันธรัฐสวิส นำงเอเวลีเนอร์ วิทเมอร์ ชลุมพ์ ปธน. สมำพันธรัฐสวิส และนำยดีดีเยร์ บวร์ คฮัลเทอร์ รมว. กต.
สมำพันธรัฐสวิสได้ เดินทำงผ่ำนไทยเพื่อเข้ ำร่วมกำรประชุม ASEM ครัง้ ที่ ๙ ณ เวียงจันทน์ ในเดือน พ.ย. 2555

