สาธารณรั ฐออสเตรี ย (Republic of Austria)


มีจดุ แข็งในด้ านการเกษตร วิทยาศาสตร์ การคมนาคมขนส่ง การอานวยความสะดวกด้ านการพาณิชย์ การวิจยั
ทางวิชาการและการบริการ




ภาคเศรษฐกิจที่สาคัญทีส่ ดุ ของออสเตรียคือ การบริการ และการท่องเที่ยว
การค้ าระหว่างไทยกับออสเตรียส่วนใหญ่ต้องส่งผ่านเยอรมนี ทาให้ มีต้นทุนการขนส่งสินค้ าทีส่ งู เนื่องจาก
ออสเตรียไม่มีเขตติดต่อทางทะเล

ข้ อมูลทั่วไป
พืน้ ที่

83,871 ตร.กม. (ร้ อยละ 16 ของไทย)

ประธานาธิบดี

ดร.ไฮนทซ์ ฟิ ชเชอร์ (Heinz Fischer)

เมืองหลวง

กรุงเวียนนา (Vienna)

นายกรัฐมนตรี

นายแวร์ เนอร์ ไฟมันน์ (Werner Faymann)

ประชากร

8.3 ล้ านคน (ไทย 67.6 ล้ านคน)

รมว.กต. และรอง นรม.

นายเซบาสเตียน คูรซ์ (Sebastian Kurz))

ภาษาราชการ

เยอรมัน

วันชาติ

26 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (73.6%)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย
โปรเตสแตนท์ (4.7%) อิสลาม (4.2%) อื่นๆ (5.5%)
ไม่นบั ถือศาสนาใดๆ (12%)
ข้ อมูลเศรษฐกิจปี 2556

2 กรกฎาคม 2496

GDP

417.9 พันล้ าน USD (ไทย 387.3 พันล้ าน USD)

สกุลเงิน

ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 43.64 บาท สถานะ ณ วันที่
24 ก.ค. 57)
ร้ อยละ 2.1 (ไทย ร้ อยละ 2.2)

GDP per Capita

42,600 USD (ไทย 5,727 USD)

อัตราเงินเฟ้อ

Real GDP Growth

ร้ อยละ 0.4 (ไทย ร้ อยละ 2.9)

ทรัพยากรสาคัญ

น ้ามัน ถ่านหิน ลิกไนต์ ป่ าไม้ แร่เหล็ก

อุตสาหกรรมหลัก

ก่อสร้ าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เหล็ก เคมีภณ
ั ฑ์

สินค้ าส่ งออกที่สาคัญ

อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสาอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว รถยนต์และอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ยาง

ตลาดส่ งออกที่สาคัญ

เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์ ฝรั่งเศส

สินค้ านาเข้ าที่สาคัญ

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ กระจก แก้ ว และผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคา เคมีภณ
ั ฑ์

ตลาดนาเข้ าที่สาคัญ

เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์ เนเธอร์ แลนด์
สถิติท่สี าคัญไทย-ออสเตรีย (2556)

มูลค่ าการค้ าไทย-ออสเตรีย

613.50 ล้ าน USD (ไทยส่งออก 222.90 ล้ าน USD นาเข้ า 390.60 ล้ าน USD ไทยขาดดุลการค้ า 167.70 ล้ าน USD)

สินค้ าส่ งออกของไทย
สินค้ านาเข้ าจากออสเตรีย

อัญมณีเละเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและบารุงผิว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์
ยาง
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่ องใช้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์

การลงทุน

ในปี 2556 มีโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจาก BOI ทังหมดจ
้
านวน 1 โครงการ โดยมีมลู ค่าการลงทุนทังสิ
้ ้น 10 ล้ านบาท

การท่ องเที่ยว (ม.ค.-ธ.ค.2556)

ชาวออสเตรียมาไทย 109,509 คน (ปี 2555 จานวน 101,923 คน)และชุมชนชาวออสเตรียที่พานักในไทยประมาณ 1,035 คน

คนไทยในออสเตรีย
สานักงานของไทยในออสเตรีย

ชาวไทยในออสเตรียประมาณ 4,000 คน มีนกั เรี ยน 250 คน แรงงาน 800 คน มีร้านอาหารไทย 35 ร้ าน
(คนไทยเป็ นเจ้ าของ 22 ร้ าน)
กรุงเวียนนา (สถานเอกอัครราชทูต) เมืองซาลสบูร์ก เมืองดอร์ นบีร์น เมืองอินส์บรุ ค (กงสุลกิตติมศักดิ์)

สานักงานของออสเตรียในไทย

กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต (กงสุลกิตติมศักดิ)์ และพัทยา (กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์)

การเยือนที่สาคัญระหว่ างกันครั ง้ ล่ าสุด ฝ่ ายไทย เดื อนกรกฎาคม 2556 นายสุรพงษ์ โตวิ จักษณ์ ชัยกุล อดีตรองนายกรมต.และรมว.กต.เยือนออสเตรี ย
ร่ ว มงาน Thai Festival 2013 ของสอท. ณ กรุ งเวียนนา
ฝ่ ายออสเตรีย เดื อนกรกฎาคม 2555 นาง Johanna Mikl-Leitner รมว. มท. ออสเตรีย เยือนไทยในฐานะแขกของ มท.

