สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
(Eurasian Economic Union: EAEU)
ขอมูลสําคัญ
• EAEU จั ดตั้ งขึ้ นอย างเป นทางการเมื่ อวั นที่ 1 ม.ค. 2558 เพื่ อยกระดั บความร วมมื อด าน
เศรษฐกิจระหวางประเทศกลุมเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States:
CIS) มีสมาชิก 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อารเมเนีย และคีรกีซสถาน
• เปนตลาดใหญที่มีศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจดวยประชากรกวา 180 ลานคน และ
GDP กวา 1,600 พันลานเหรียญสหรัฐ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญสะสมมากเปนอันดับ
ตนๆ ของโลก อาทิ น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และแรธรรมชาติ เปนตน
• ในป 2559 การคาไทย-EAEU มีมูลคา 2,088 ลานเหรียญสหรัฐ ไทยสงออก 624 ลานเหรียญ
สหรัฐ และนําเขาจาก EAEU 1,464 ลานเหรียญสหรัฐ แตการคากระจุกตัวที่รัสเซีย
• เมื่อเดือน ส.ค. 2559 ครม.มีมติเห็นชอบการแสดงความจํานงในการจัดทํา FTA กับ EAEU และ
กระทรวงพาณิชยมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic
Commission :EEC) ขณะนี้อยูระหวางพิจารณาของประเทศสมาชิก EAEU
• ไทยอยูระหวางการจัดทําบันทึกความรวมมือ (Memorandum of Cooperation: MoC) EEC–
ไทย เพื่อกระชับความสัมพันธและสงเสริมความรวมมือที่ใกลชิดและสม่ําเสมอระหวางไทยและ
EEC เปนการปูพื้นฐานไปสูการจัดทํา FTA ตอไป
เมืองหลวง
กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
การปกครอง
ระบบเหนือรัฐ (Supranational)
พื้นที่
20,287.3 ตารางกิโลเมตร
President of the Supreme Council :
ประชากร
183.3 ลานคน (ม.ค. 2560)
Mr. Almazbek Atambayev, President of Kyrgyzstan
ภาษาทางการ Armenian, Belarusian, Kazakh, Kyrgyz, Russian Chairman of the EEC Board : Mr.Sargsyan Tirgran
ศาสนา คริสตออรโธดอกซ (รัสเซีย)
รัฐมนตรีการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาค :
อิสลามนิกายซุนนี 70.2 % คริสตออรโธด็อกซ 23.9 % (คาซัค)
Ms.Tatyana Valovaya
คริสตออรโธด็อกซ 80 % (เบลารุส)
รัฐมนตรีการคา : Ms.Veronika Nikishina
คริสตอารเมเนียน อพอสโตลิก 94.7% (อารเมเนีย)
รัฐสมาชิก
รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อารเมเนีย และคีรกซี
อิสลามนิกายซุนนี 75% คริสตออรโธด็อกซ 20% (คีรกีซ)
อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) ณ กรุงมอสโก นายกิตินันท ยิ่งเจริญ
ขอมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$ bn.) (Current prices)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change yoy)

2560
1,474.3
10,253.23
2.6

2561
1527.89
10,635.1
2.4

ทรัพยากร น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน เหล็ก สินแร
ผลิตภัณฑเกษตร น้ําตาลจากหัวบีท ธัญพืช เนื้อสัตว นม
อุตสาหกรรม การผลิตโลหะภัณฑ การผลิตแรปยุ การผลิตเหล็กหลอ

การคาสหภาพเศรฐษกิจยูเรเซีย-โลก 25612 (ม.ค.-มิ.ย.) (ลานเหรียญสหรัฐ)
มูลคาการสงออก 244,532
มูลคาการนําเขา 171,647
สินคาออก เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง แร สินคาเขา น้ํามันเชื้อเพลิง แร โลหะ เหล็กและเหล็กกลา ปุย
ผลิตภัณฑเภสัชกรรม
อลูมิเนียม
ตลาดสงออกสําคัญ รัสเซีย เยอรมนี อิตาลี โปแลนด เกาหลีใต
แหลงนําเขาสําคัญ เยอรมนี เนเธอรแลนด อเมริกา ตุรกี โปแลนด
3
การคาไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) (ลานเหรียญสหรัฐ)
มูลคาการสงออก 596.05
มูลคาการนําเขา 1,054.38
สินคาออก แร น้ํามันเชื้อเพลิง ปุย โลหะ เหล็ก อลูมิเนียม ตะกั่วและ สินคาเขา ยานพาหนะ เครื่องจักร ยางและผลิตภัณฑจากยาง สินแร
ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน
โลหะอื่น ๆ พลาสติกและผลิตภัณฑตางๆ
1

2

3

ที่มา : IMF , Eurasian Economic Union, กระทรวงพาณิชย www2.ops3.moc.go.th/

สถิติการคาไทย – สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย3 (ลานเหรียญสหรัฐ)
ป
มูลคาการคา
การสงออก
การนําเขา
2556
4,873 (-10.43)
1,259 (0.63)
3,613 (-13.73)
2557
5,090 (4.46)
1,309 (3.98)
3,781 (4.63)
2558
2,490 (-51.08)
756 (-42.24)
1,734 (-54.14)
2559
2,087 (-15.50)
623 (-16.79)
1,464 (-14.95)
2560
3,289 (57.33)
1,099 (77.44)
2,190 (48.86)
2560 (ม.ค.-มิ.ย.)
1,441.67 (67.96)
444.65 (59.26)
997.02 (72.15)
2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
1,650.43 (14.48)
596.05 (34.05)
1,054.38 (5.75)
การลงทุนไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
รัสเซีย
การสงเสริมการลงทุนของไทยในรัสเซีย
การลงทุนทางตรงของรัสเซียในไทย
ป 2548- ก.ย.2560 มีโครงการลงุทนที่รัสเซียไดรับการอนุมัติจาก BOI ป 2548-2559 มูลคา 165.29 ลานเหรียญสหรัฐ
ทั้งสิ้น 24 โครงการ มูลคา 1,375 ลานบาท ในกิจการเคมีภัณฑ ซอฟแวร ป 2559 มูลคา 37.39 ลานเหรียญสหรัฐ
ชิ้ นส วนอิ เล็ กทรอนิ กส อั ฐมณี พาณิ ชย อิ เล็ กทรอนิ กส การวิ จั ยและ
พัฒนาสวนสนุก เทคโนโลยีชีวภาพ สื่อสาร

ดุลการคา
-2,354
-2,454
-977
-840
-1,090
-552.37
-458.33

(*รัสเซียถือครองหุน 10 โครงการ, ถือหุนกับตางชาติ 7 โครงการ, รัสเซียรวมทุนกับไทย 7 โครงการ)

ป 2559 มีโครงการลุงทนที่รัสเซียยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 4
โครงการ มูลคา 500,000 เหรียญสหรัฐ
ธุรกิจไทยรายสําคัญที่เขาไปลงทุนในรัสเซีย
ธุรกิจรัสเซียรายสําคัญที่เขามาลงทุนในไทย
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ในธุรกิจสุกรและไกครบวงจร (CPF)
- บริษัทไทยสเตอรเจียน (รวมทุนไทย-รัสเซีย) ธุรกิจการทําฟารมเลี้ยงง
- บริษัท Fennel ในธุรกิจเครื่องสําอาง
ปลาสเตอรเจียนและผลิตไขปลาคาเวียร มูลคา 57 ลานบาท
- บริษัทดูดี ธุรกิจ สปาและรานอาหาร ภายใต Thai Pattara Center
- บริษัท LLC "Chemical Corporation"
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย ตารางที่ 57 เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Inflow), กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

เบลารุส
- ไมปรากฏการลงทุนของไทยในเบลารุส และการลงทุนของเบลารุสในไทย

คาซัคสถาน
- ปจจุบันคาซัคสถานไดเขามาลงทุนในไทยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมูลคาประมาณ 155 ลานบาท โดยขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก
BOI
- ในป 2558 มีแรงงานไทยทํางานในคาซัคสถาน 193 คน ณ เมือง Atyrau และ Aktau ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ํามัน ผูประกอบอาหารและ
พนักงานสปาในเมืองใหญของคาซัคสถาน
อารเมเนีย
- ปจจุบันมีบริษัทไทยรวมลงทุนธุรกิจนําเขา-สงออกอัญมณีและเครื่องประดับกับอารเมเนีย
- สําหรับคนไทยในอารเมเนีย 10 คน (พนักงานนวดแผนไทย)
คีรกีซสถาน
- ในป 2560 มีบริษัทนักลงทุนไทยรวมลงทุนกับนักลงทุนคีรกีซ ในธุรกิจรานอาหารไทย ณ กรุงบิชเคก
ความสัมพันธ FTA ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในระดับโลก ภูมภิ าค และทวิภาคี
เจรจาแลวเสร็จ จํานวน 1 ฉบับ
เวียดนาม
อยูระหวางการเจรจา จํานวน 3 ฉบับ อิสราเอล อิหราน เซอรเบีย
กําลังจะเริ่มเจรจา 3 ฉบับ
สิงคโปร อียิปต อินเดีย

สํานักยุโรป
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กันยายน 2561

