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ข้อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของลิทัวเนีย
ลิทัวเนียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 24 ของยุโรป คิดเป็น
อันดับที่ 86 ของโลก
ประชากร 3.55 ล้ า นคน มากเป็ น อั น ดั บ ที่ 132 ของโลก
GDP (Official Exchange Rate) มูลค่า 42.16 พันล้าน US$
GDP (Purchasing power parity) มูลค่า 66.08 พันล้าน US$
ในปี 2556 อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ 3.1 %
ในปี 2555 รายได้เฉลี่ยต่อหัว (income/per capita) 23,399
เหรียญสหรัฐ
ในปี 2555 อัตราว่างงาน 14.9%
ภาษาราชการคือ ภาษาลิทัวเนีย (ภาษาราชการ) นอกจากนี้ยัง
ใช้ภาษารัสเซีย ภาษาโปแลนด์ และ Belarusian
เวลาในลิทัวเนียเร็วกว่าเวลา ณ กรุงโคเปนเฮเกน 1 ชั่วโมง
(Eastern European Time (EET) +0200 UTC)
สกุลเงินที่ใช้คือ Lithuanian litai โดย 1 EUR = 3.45
Lithuanian litai
มูลค่าของภาคการบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมของ
ลิทัวเนีย คิดเป็นสัดส่วน 68.4%, 28.4%, และ 3.3% ของ GDP
ตามลาดับ
ประชากรของลิทัวเนียส่วนใหญ่ร้อยละ 69.7 อยู่ในช่วงวัยรุ่น
และวัยทางาน (15 – 64 ปี) ร้อยละ 13.9 อยู่ในช่วงวัยเด็ก (014 ปี) และร้อยละ 16.8 อยู่ในวัยชรา (มากกว่า 65 ปี)
อัตราการเกิดของประชากร 9.11 ต่อประชากร 1,000 คน
ลิทัวเนียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 19 ของยุโรป และ
อันดับที่ 48 ของโลกจากการจัดอันดับของ Global
Competitiveness Index 2013 – 2014

ความสาคัญของลิทัวเนีย
 ลิทัวเนียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มบอลติก ได้รับเอกราชจาก
สหภาพโซเวียดเมื่อปี 2534 เศรษฐกิจลิทัวเนียได้พัฒนาและ
เจริญเติบโตเรื่อยมาด้วยการสร้างการบริการทางการเงิน และภาค
การค้าปลีกทีม่ ีประสิทธิภาพ แต่การว่างงานยังคงสูง
 ในช่วงปี 2551 เศรษฐกิจลิทัวเนียได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก
วิกฤติการณ์เศรษฐกิจยุโรป รัฐบาลจึงจาเป็นต้องใช้มาตรการความ
เข้มงวดในการตัดลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มภาษี
 ลิทัวเนียสมัครเข้าร่วมสกุลเงินยูโรในปี 2550 แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจาก
ภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ปัจจุบันยังใช้เงินสกุลของตนเอง
(Lithuanian litai) และได้เตรียมความพร้อมในการใช้เงินสกุลยูโร
ภายในปี 2558
 ลิทัวเนียจึงเป็นประเทศบอลติกประเทศสุดท้ายที่กาลังจะใช้เงินสกุลยูโร
(เอสโตเนียเข้าร่วมใช้เงินสกุลยูโรในปี 2554 และลัตเวียเริ่มใช้เงินยูโร
ในปี 2557)
 มีเงินสารองอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและทองคาเป็นอันดับ
74 ของโลก ด้วยจานวนประมาณ 10.23 พันล้าน US$
 เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 และ
เป็นสมาชิกองค์การสหภาพยุโรป ตั้งแต่ปี 2547
 ปัจจุบันลิทัวเนียเป็นประเทศที่มีการเติบโตมากที่สุดประเทศหนึ่งใน
ยุโรป
 จุดภูมิศาสตร์ของลิทัวเนียเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่ทาให้การค้า
และการลงทุนของลิทัวเนียมีความโดดเด่นมากกว่าประเทศอื่นๆ
เนื่องจากเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศบอลติก รัสเซีย และกลุ่มประเทศ
นอร์ดิกส์ได้ด้วย
 ลิทัวเนียได้รับการจัดอันดับให้อยู่อนั ดับที่ 9 ของยุโรปในด้าน
การศึกษา (อันดับที่ 28 ของโลกจากการสารวจทั้งหมด 142 ประเทศ
ทั่วโลก)
นโยบายการค้าของลิทัวเนีย
นโยบายการค้าของไทย
ลิทัวเนียเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลก (WTO) และสหภาพยุโรป  ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในการคุม้ ครองและป้องกันการละเมิด
นโยบายการค้าของลิทัวเนียเป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพ
ทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในต่างประเทศ
ยุโรปที่มีอัตราภาษีทั่วไปร้อยละ 1.6 มีอุปสรรคทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษีเล็กน้อย
 ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีมมี ูลค่าสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภายหลังจากการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต เมื่อปี 2534
และมีการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีให้แก่คนไทย
ลิทัวเนียได้เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจรวมศูนย์มาเป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบการตลาด ทาให้สถานภาพทางเศรษฐกิจของ
 ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน ภายใต้
ลิทัวเนียมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคี และ
ทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีผลใช้บังคับ
ลิทัวเนียได้ทาความตกลงการค้าเสรี (free trade agreement)
แล้ว และวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น กาหนดมาตรการ
กับเอสโตเนียและลัตเวียเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความรู้ความ
คือ รวมตลาดของทั้งสามประเทศซึ่งมีจานวนผู้บริโภค 8 ล้านคน
เข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความ
เข้าด้วยกัน
พร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
รัฐบาลยังดาเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการปฎิรูปเศรษฐกิจ
และมาตรฐานต่างๆ
ของประเทศครั้ง ใหญ่ส่งผลทาให้เศรษฐกิจของลิทัวเนียเริ่มฟื้น
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ตัวขึ้น อัตราเงินเฟ้อลดลงเป็นลาดับ ค่าเงินสกุลลิตาส (Litas)
เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นตามลาดับ
 ปัจจุบันรัฐบาลลิทัวเนียได้คงอัตราแลกเปลีย่ นคงที่ไว้กับเงินสุกล
ยูโร เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าร่วมการใช้เงิน
สกุลเดียวในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 เศรษฐกิจของลิทัวเนียทีส่ าคัญประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม
และพลังงาน ภาคการก่อสร้าง การค้า การขนส่ง และการ
บริการ ในด้านเทคโนโลยี
 ลิทัวเนียเป็นประเทศทีม่ ีความเจริญก้าวหน้าในการวิจัยและการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเลเซอร์ ซึ่งสามารถนา
วิทยาการเหล่านี้ดังกล่าวมาประยุกต์และใช้ประโยชน์ในกิจการ
ด้าน วิศวกรรมและการแพทย์
การลงทุน
Inward FDI ของลิทัวเนีย
 ลิทัวเนียจัดเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก จากการจัด
อันดับประเทศที่น่าลงทุนมากที่สดุ ในโลกในปี 2556 ของ
World Bank ลิทัวเนียได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่า
ลงทุนมากที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติก ซึ่งอยู่อันดับที่ 7 ในยุโรป
และอยู่อันดับที่ 17 ของโลก
 ในปี 2555 การลงทุนที่เข้าสู่ประเทศลิทัวเนีย (Stock of FDI)
มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 15.71 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
 2013 Index of Economic Freedom ให้คะแนนลิทัวเนียอยู่
72.1 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 22 ของโลก ซึ่งหมายถึงระบบ
เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพปานกลาง
 ในปี 2555 ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดในลิทัวเนียคือ
สวีเดนด้วยสัดส่วน 21.7% มูลค่า 15.64 ล้าน US$
 สาหรับการค้าการลงทุนในลิทัวเนียมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น
เนื่องจากรัฐบาลลิทัวเนียได้ออกกฎหมายหลายฉบับซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในลิทัวเนีย
 ลิทัวเนียเป็นรัฐที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับ
หนึ่ง ทาให้นักลงทุนมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุน
 ในแง่ภูมิศาสตร์ ลิทัวเนียสามารถระบายสินค้าไปสู่รสั เซียเพราะ
ความใกล้ชิดทางด้านภูมิศาสตร์และคุ้นเคยทางด้านการค้าขาย
 ระบบการคมนาคมและสื่อสารภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี อีก
ทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภคก็อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการ
ลงทุนในประเทศ ลิทัวเนียมีท่าเรือปลอดน้าแข็ง (Ice-free
seaport) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกับท่าเรือของประเทศยุโรปอื่นๆ
มีถนนหนทางที่ดีในการขนส่ง และเป็นผู้นาด้านสารสนเทศ โดย
มีเครือข่ายโทรศัพท์มากถึงร้อยละ 150 มีเครือข่ายระบบ
อินเตอร์เนตไร้สายความเร็วสูงในเมืองใหญ่ๆ
 ความหลากหลายของแรงงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติ ด้วยราคาค่าจ้างที่ต่ากว่าประเทศยุโรปอื่นๆ เมื่อ
เปรียบเทียบกัน

 สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมาย/
กฎระเบียบที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุน
 ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาด
ใหม่เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออก
กลาง แอฟริกา และยุโรปตะวันออก
 พัฒนาธุรกิจบริการทีม่ ีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการ
ตลาดสู่ระดับภูมิภาค และเป็นแหล่งรายได้สาคัญ เช่น การ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า
การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบ
แฟชั่น ธุรกิจอัญมณี รวมถึงบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
ใหม่ เป็นต้น
การค้า
การค้ารวมของลิทัวเนีย
 การค้าระหว่างประเทศของลิทัวเนียในปี 2556 มีมูลค่า 67.85
พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 10%
 ในปี 2556 ลิทัวเนียนาเข้าจากต่างประเทศ 35.22 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 10%) สินค้านาเข้าสาคัญ ได้แก่ น้ามันและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องจักรไฟฟ้า และ
พลาสติก เป็นต้น
 ตลาดนาเข้าสาคัญของลิทัวเนีย ได้แก่ รัสเซีย 10.31 พันล้าน US$
(สัดส่วน 29%) เยอรมันนี 3.63 พันล้าน US$ (สัดส่วน 10%) และ
โปแลนด์ 3.30 พันล้าน US$ (สัดส่วน 9.39%) ส่วนไทย เป็นตลาด
นาเข้าของลิทัวเนียอันดับที่ 50 มูลค่า 16.01 ล้าน US$ ลดลง 27%
(สัดส่วน 0.05%)
 ในปี 2556 ลิทวั เนียส่งออกไปยังต่างประเทศ 32.63 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ สินค้าส่งออกสาคัญ ได้แก่ น้ามันและทรัพยากรธรรมชาติ
เครื่องจักร ยานพาหนะ พลาสติก และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
 แหล่งส่งออกของลิทัวเนียที่สาคัญ ได้แก่ รัสเซีย 6.47 พันล้าน US$
(สัดส่วน 19%) ลัตเวีย 3.25 พันล้าน US$ (สัดส่วน 9%) ส่วนไทย
เป็นแหล่งส่งออกของลิทัวเนีย อันดับที่ 75 มูลค่า 10.23 ล้าน US$
(สัดส่วน 0.03%)
ที่มา: World Trade Atlas
การค้าระหว่างอาเซียนกับลิทัวเนีย
 ปี 2556 การค้าระหว่างอาเซียน-ลิทัวเนีย มีมลู ค่า 135.23 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยลิทัวเนียส่งออกไปอาเซียน 64 ล้านเหรียญสหรัฐ
และนาเข้าจากอาเซียน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ
 ในอาเซียน สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของลิทัวเนีย รองลงมา คือ
ไทย อินโดนิเซีย และเวียดนาม ตามลาดับ
ที่มา: World Trade Atlas
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Outward FDI ของลิทัวเนีย

การค้าอาเซียน – ลิทัวเนีย 2556 (ล้านเหรียญสหรัฐ)
มูลค่าการค้ารวม
ประเทศ
ลิทัวเนีย
ลิทัวเนีย
 ในส่วนของการลงทุนของลิทัวเนียในต่างประเทศ ในปี 2555 มี
นาเข้า
ส่งออก
มูลค่า 2.58 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอันดับที่ 70 ของโลก
ไทย
16.01
10.23
26.24
สิงคโปร์
8.25
32.42
40.67
การลงทุนของไทยในลิทัวเนีย
มาเลเซีย
9.48
3.33
12.81
 ลิทัวเนียจัดเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สดุ ในกลุ่ม
เวียดนาม
15.62
7.18
22.8
ประเทศบอลติก แต่เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้าน
อินโดนิเซีย
16.98
5.83
22.81
อุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีสูง
ฟิลิปปินส์
2.22
3.72
5.94
 ลิทัวเนียเป็นตลาดที่อยู่ห่างไกลจากไทย การขนส่งสินค้าไป
เขมร
2.20
1.32
3.52
ลิทัวเนียต้องใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง อีกทั้งเป็นตลาดเล็ก
ลาว
0.05
0.12
0.17
ทาให้นักธุรกิจไทยยังสนใจตลาดนีน้ ้อยเพราะมีตลาดยุโรปอื่นๆ
พม่า
0.02
0.01
0.03
ให้เลือกที่มีขนาดใหญ่กว่า
บรูไน
0.17
0.17
 ประเทศไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจในตลาดลิทัวเนียมากนัก
รวม
70.88
64.35
135.23
เนื่องจากเป็นตลาดเล็ก มีกาลังการสั่งซื้อสินค้าน้อย แต่สินค้า
ที่มา: World Trade Atlas
และบริการหลายประเภทมีโอกาสในตลาดนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การค้าระหว่างไทยกับลิทัวเนีย
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผัก/ผลไม้/อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
 ในปี 2557 (มค – มีค) ลิทัวเนียเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 104 ของ
เป็นต้น
ไทย และเป็นตลาดนาเข้าอันดับ 119 ของไทย
 ปัจจุบันมีบริษัทอุตสาหกรรมไทยเข้าไปลงทุนในลิทัวเนีย 1
 การค้ารวมระหว่างไทยกับลิทัวเนีย มีมูลค่า 19 ล้านเหรียญสหรัฐ
บริษัท คือ Indorama Ventures บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 57%
พลาสติก PET
 ในปี 2557 (มค – มีค) ไทยส่งออกไปลิทัวเนียเป็นมูลค่า 17 ล้าน
 Indorama (Thailand) ก่อตั้งบริษัทลูก UAB Orion Global
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปี 2556 คิดเป็น 72 %
Pet ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Klaipeda Free Economic Zone โดยเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี  สินค้าส่งออกสาคัญของไทยไปลิทัวเนีย ได้แก่ เคมีภัณฑ์ ยางพารา
ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและเหล็กกล้า ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รถยนต์
2547 โดยโรงงานมีกาลังการผลิต 0.15 ล้านตัน/ปี มีมลู ค่าการ
อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและ
ลงทุนในลิทัวเนียประมาณ 116 ล้านเหรียญสหรัฐ และสร้าง
ส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เนื้อปลาสด/เย็น/แข็ง
ตาแหน่งงานกว่า 160 ตาแหน่ง
 ลิทัวเนียถือได้ว่ามีข้อได้เปรียบทางด้านธุรกิจหลายประการ เช่น  ในปี 2557 (มค – มีค) ไทยนาเข้าจากลิทัวเนียเป็นมูลค่า 1.83 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านระบบสาธารณูปโภค การ
 สินค้านาเข้าสาคัญของไทยจากลิทวั เนีย ได้แก่ เครื่องใช้และเครื่อง
คมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลิทัวเนียมี
ตกแต่งภายในครัวเรือน ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน พืช
เสถียรภาพทางการเมือง ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
และผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ลิทัวเนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของยุโรป ติดต่อกับยุโรปตะวันตก
การแพทย์ เคมีภณ
ั ฑ์ ส่วนประกอบละอุปกรณ์ยานยนต์ เสื้อผ้า
รัสเซีย และกลุ่มประเทศบอลติกอืน่ ๆ
สาเร็จรูป นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
 ไทยมีศักยภาพในหลายสาขาทีส่ ามารถเข้าไปลงทุนในลิทัวเนียได้
เป็นต้น
อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต ICT วิทยาศาสตร์การแพทย์ การ
บริการด้านการขนส่ง ร้านอาหารไทย สปา และนวดแผนไทย
 ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในลิทัวเนียมากมาย เช่น
Barclays Bank และ Callcredit จากสหราชอาณาจักร Coca
Cola, Western Union, MOOG, CSC, CITCO จาก
สหรัฐอเมริกา IKEA จากสวีเดน Philip Morris ซึ่งตั้งสานักงาน
ใหญ่กลุ่มประเทศบอลติกทีล่ ิทัวเนีย Teva จากอิสราเอล CIE
Automotive จากสเปน Dematic จากเยอรมันนี และ
Valeant Pharmaceutical International จากแคนาดา เป็น
ต้น
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จุดเด่นและโอกาสทางธุรกิจของลิทัวเนีย
 ค่าจ้างแรงงานถูกกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรปเมื่อเปรียบเทียบ
 ตลาดมีแนวโน้มความสนใจสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
 อุตสาหกรรมทีไ่ ทยอาจเข้าไปลงทุนในลิทัวเนียได้ เช่น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการกลั่นน้ามัน เหล็กและเหล็กกล้า
อุตสาหกรรมการผลิต พลาสติก ไม้ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

การค้าไทย-ลิทัวเนีย
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ
ปี
มูลค่า ไทยส่งออก ไทยนาเข้า ดุลการค้า
การค้า
รวม
2554
66.26
56.45
9.81
46.64
2555
111.79
100.78
11.01
89.77
2556
52
39
12
27
สิ่งท้าทายทางธุรกิจการค้าของลิทวั เนีย
(-53%)
(-60%)
(15%)
(-69%)
 ผลิตภัณฑ์อาหารเอเชีย และอาหารไทยยังไม่เป็นที่รจู้ ักในตลาด
2557
19.56
17.73
1.83
15.91
มากนัก ส่งผลให้ภัตตคารไทยในลิทัวเนียส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่
(มค – มีค) (57%)
(72%)
(-14%)
(95%)
ผสมผสานเมนูอาหารเอเชียเข้าด้วยกัน ยังไม่มภี ัตตคารไทยแท้
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
 ขาดการเข้าถึงของแหล่งเงินลงทุน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
 ต้นทุนค่าเช่าสูง
ตัวเลขใน ( ) หมายถึง อัตราการเปลีย่ นแปลงจากปีก่อนหน้า
 วัฒนธรรมทางธุรกิจที่แตกต่างกับประเทศยุโรปอื่นๆ โดยรวม
 คู่แข่งจากกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกที่มีความแข็งแกร่ง
 ภายหลังการได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียต เศรษฐกิจลิทัวเนีย
เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลีย่ ปีละ 8%/ปี เนื่องจากการเติบโตของภาค
การส่งออก และอุปสงค์ภายในประเทศ
 ในช่วงปี 2551 – 2552 ลิทัวเนียเป็นอีกประเทศหนึ่งทีป่ ระสบ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่าอย่างมาก รัฐบาลได้พยายามแก้ไข
ปัญหาโดยการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ พัฒนาภาคการ
ส่งออก และปฏิรูปเศรษฐกิจ ทาให้ลิทัวเนียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่
เศรษฐกิจเติบโตมากที่สดุ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน
พฤษภาคม 2557

