
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ -  ข้อมูลพ้ืนฐานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิไทย-ไอซ์แลนด์ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์ ความส าคัญของไอซ์แลนด์ 
 ไอซ์แลนด์มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เปน็อันดับที่ 34 ของยุโรป และ

อันดับที่ 147 ของโลก  
 ประชากร 0.32 ล้านคน มากเป็นอันดับที่  179 ของโลก 
 GDP (Official Exchange Rate) มูลค่า 13.65 พันล้าน US$ 
 GDP (Purchasing power parity) มูลค่า 13.04 พันล้าน US$ 
 ในปี 2555  อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ 1.2 %  
 รายได้เฉลี่ยต่อหัว (GDP per capita) 39,900 เหรียญสหรัฐ 
 มูลค่าของภาคการบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมของ

ไอซ์แลนด์ คิดเป็นสัดส่วน 70.7%, 23.6%, และ 5.8% ของ 
GDP ตามล าดับ 

 ประชากรของไอซ์แลนดส์่วนใหญร่้อยละ 67.1 อยู่ในช่วงวัยรุ่น
และวัยท างาน (15 – 64 ปี) ร้อยละ 20.2 อยู่ในช่วงวัยเด็ก (0-
14 ปี) และร้อยละ 12.7 อยู่ในวัยชรา (มากกว่า 65 ปี) 

 อัตราการเกิดของประชากร 13.29 ต่อประชากร 1,000 คน 
 ในช่วง Q3/2556 อัตราการว่างงานร้อยละ 4.4 
 ไอซ์แลนด์ไดร้ับการจัดอันดับใหอ้ยู่ในอันดับที่ 14 ของยุโรป และ

อันดับที่ 31 ของโลกจากการจัดอนัดับของ Global 
Competitiveness Index 2013 – 2014 และอันดับที่ 29 ของ
โลก (อันดับที่ 14 ของยุโรป) จากการจัดอันดับของ IMD World 
Competitiveness Report 2013 
 

 
 

ที่มา : www.cia.gov, OECD & World Bank 

 ไอซ์แลนด์เป็นอีกประเทศหน่ึงที่อยู่ระดับแนวหน้าของโลก จาก
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง ประชาชนไดร้ับการศึกษาทีด่ี มี
ความรู้ความสามารถ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีรายได้ต่อหัวสูง 
ประเทศต่างๆ จึงมีความสนใจในการแสวงหาความร่วมมือทางการคา้
และการลงทุนเรื่อยมา 

 ไอซ์แลนด์จัดเป็นประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีรายไดส้งู 
 ไอซ์แลนด์ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจยุโรปรุนแรงในช่วงปี 2551 

และกลายเป็นประเทศตะวันตกประเทศแรกที่เข้าขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF นับตั้งแต่ปี 2515 แต่เศรษฐกิจกลับ
ฟื้นและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายปี 2553 ประชาชน
เริ่มมคีวามมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน จับจ่ายใช้สอยสินค้า
และบริการที่ท าขึ้นภายในประเทศมากขึ้น   

 มีเงินส ารองอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและทองค าเป็นอันดับ 
97 ของโลก มูลค่าประมาณ 4.19 พันล้านเหรยีญสหรัฐ 

 ไอซ์แลนด์ไมเ่ป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่เป็นสมาชิก European 
Free Trade Association (EFTA) และ European Economic 
Area (EEA) ใช้เงินสกุลของตนเองคือโครนไอซแ์ลนด์ (Icelandic 
Krone: ISK) เป็นหลัก แต่กฎระเบยีบทางการค้า การน าเข้า 
คล้ายคลึงกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป  

 เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก เมื่อเดือนมกราคม 2538 
 มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับสูง โดยเฉพาะ

ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสิง่แวดล้อม พลังงานและแร่ธาตุ
ธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน และน้ าแข็งทางขั้วโลก  

 สภาพสังคมและการเมืองมีความมัน่คงเรียบร้อย  
 

นโยบายการค้าของไอซ์แลนด์ นโยบายการค้าของไทย 
 ไอซ์แลนด์เป็นสมาชิกองค์กรการคา้โลก (WTO) และแต่มไิดเ้ป็น

สมาชิกสหภาพยุโรป 
 ไอซ์แลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีเปน็ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมที่สุด

ในสหภาพยุโรป และมีความสัมพนัธ์และนโยบายทางการค้าที่
แน่แฟ้นกับกลุ่มประเทศนอรด์ิกส ์

 ไอซ์แลนด์มีอิสรภาพทางการคา้ การลงทุน การเงิน กฎหมาย 
และกฎระเบยีบ โดยเฉพาะกฎหมาย และกฎระเบียบ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 ถึงแม้ว่าไอซ์แลนด์จะประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าในช่วง 2551 
– 2553 แต่ไอซ์แลนด์ไมไ่ดม้ีมาตรการการป้องกันเศรษฐกิจท่ี
พิเศษใดๆ หากแต่ประเทศสามารถฟ้ืนตัวได้จากการส่งออก จาก
การส่งออกร้อยละ 47 ในปี 2548 เพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี 
2554 เนื่องจากค่าเงินท่ีอ่อนตัวลง  

 ข้อตกลงทวิภาคี และระดับภูมภิาค – ปัจจุบันมีข้อตกลงทวิภาคี 
และระดับภูมิภาคของสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) กับ 
36 ประเทศ และภายใต้การเจรจาต่อรองอยู่หลายฉบบั เช่น 

 ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในการคุม้ครองและป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยในต่างประเทศ 

 ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาท่ีเป็นการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมมีูลค่าสูง  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีการถ่ายทอดทางเทคโนโลยใีห้แก่คนไทย 

 ขยายความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน ภายใต้
กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคี และ 
ทวิภาคี โดยเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีผลใช้บังคับ
แล้ว และวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น ก าหนดมาตรการ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ 
และมาตรฐานต่างๆ 

 สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน โดยปรับปรุงพัฒนากฎหมาย/
กฎระเบียบที่ส่งเสรมิการค้าและการลงทุน 

http://www.cia.gov/
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(EFTA – Russia, Belarus & Kazakhstan, EFTA – India, 
EFTA – Vietnam, EFTA – Thailand, EFTA – Algeria, 
EFTA – Malaysia, EFTA – Indonesia เป็นต้น) ซึ่งไอซ์แลนด์
ด าเนินนโยบายภายใต้ข้อตกลงเหล่านี ้

 นโยบายทางการคา้ของไอซ์แลนดเ์ป็นไปตามกฎระเบียบของ
สหภาพยโุรป และสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ซึ่งมอีัตราภาษีที่
สูง หรือเพิ่มขึ้น (Escalating tariff) ในสินค้าประเภท
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และภาษีศลุกากร MFN มีความ
ซับซ้อน รวมถึงเงินอุดหนุนทางด้านการเกษตรและอตุสาหกรรม 
โควตา ข้อจ ากัดการน าเข้า และการห้ามน าเข้าในสินค้า และ
บริการบางประเภท   

 ส่งเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาด
ใหม่เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าและบริการในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออก
กลาง แอฟริกา และยโุรปตะวันออก  

 พัฒนาธุรกิจบริการทีม่ีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการ 
ตลาดสู่ระดับภูมิภาค และเป็นแหล่งรายไดส้ าคัญ เช่น การ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า 
การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบ
แฟช่ัน ธุรกิจอัญมณี รวมถึงบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บน
พื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทยท่ีเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
ใหม่ เป็นต้น 
 

การลงทนุ การค้า 
Inward FDI ของไอซ์แลนด์ 
 ไอซ์แลนด์จัดเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดเล็กแต่เป็นประเทศ

ที่มีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม มเีทคโนโลยสีูง จากการ
จัดอันดับประเทศท่ีน่าลงทุนมากท่ีสุดในโลกในปี 2556 ของ 
World Bank ไอซ์แลนดไ์ด้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่า
ลงทุนอันดับที่ 5 ในยุโรป และอยูอ่ันดับที่ 13 ของโลก 

 ในปี 2551 การลงทุนที่เข้าสู่ประเทศไอซ์แลนด์ (Stock of FDI)  
มีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 9.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 อุตสาหกรรมที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนได้แก ่อุตสาหกรรม
การผลิต (Manufacturing) เคมภีณัฑ์ (Chemical products) 
ยาและเวชภัณฑ์ (Pharmaceuticals, medicinal chemical 
and botanical products) และผลิตภณัฑ์โลหะ (Metal 
products) 

 ภาษีเงินได้นติิบุคคลในไอซ์แลนด์อยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นระดับท่ี
ต่ าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังมแีรงจูงใจต่างๆ ในการลงทุน
จากต่างประเทศด้วย 

 2013 Index of Economic Freedom ให้คะแนนไอซ์แลนด์อยู่ 
72.1 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก ซึ่งหมายถึงระบบ
เศรษฐกิจท่ีมอีิสระขนาดปานกลาง 

 ไอซ์แลนด์มีนโยบายต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติ โดยมี Invest 
in Iceland เป็นหน่วยงานรัฐที่รบัผิดชอบในการสนับสนุนการ
ลงทุนจากต่างชาต ิ

 ไอซ์แลนด์มีแรงงานท่ีมีคณุภาพ (Skilled workforce) ได้รับ
การศึกษาสูง มีความอุดมสมบูรณข์องทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะพลังงานยั่งยืนจากพลังงานน้ าและพลังงานความร้อน
ใต้ภิภพ (Hydro and Geothermal resources)     

 ไอซ์แลนด์โดดเด่นด้านการเปิดกว้างด้านการวิจัยและพัฒนา 
และโครงสร้างตลาดแรงงานท่ีมีความยืดหยุ่น เป็นไปตาม
มาตรฐานของกลุม่ประเทศนอร์ดกิส์ และสหภาพยุโรป 
 
 
   

การค้ารวมของไอซ์แลนด์ 
 การค้าระหว่างประเทศของไอซ์แลนด์ในปี 2556 มีมูลค่า 9.41 

พันล้านเหรยีญสหรัฐ  ลดลงจากปกี่อนหน้า 0.84% 
 ในปี 2556 ไอซ์แลนด์น าเข้าจากตา่งประเทศ 4.42 พันล้านเหรยีญ

สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.22 สินค้าน าเข้าส าคญั ได้แก่ น้ ามันและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องจักรไฟฟ้า เคมีภณัฑ์ โลหะและ
กัมมันตรังสี เครื่องจักร ยานพาหนะ ยาและเภสัชกรรม เป็นต้น  

 ตลาดน าเข้าส าคัญของไอซ์แลนด์ ได้แก่ นอร์เวย์ 701 ล้าน$ 
(สัดส่วน 16.10%) สหรัฐอเมริกา 443 ล้าน$ (สัดส่วน 9.64%) และ
เยอรมันนี 370$ (สัดส่วน 8.49%) ส่วนไทย เป็นตลาดน าเข้าของ
ไอซ์แลนด์อันดับที ่34 มูลค่า 15 ล้าน$ (สัดส่วน 0.35%) 

 ในปี 2556 ไอซ์แลนดส์่งออกไปยังต่างประเทศ 4.98 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ  สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ อลูมเินียม ปลาและอาหาร
ทะเล ของเสียและสิ่งตกค้างจากอุตสาหกรรมอาหาร และอาหาร
สัตว์ เหล็กและเหล็กกล้า ไขมันจากพืชและสัตว์ เป็นต้น 

 แหล่งส่งออกของไอซ์แลนด์ทีส่ าคญั ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ 1,495 
ล้าน$ (สัดส่วน 12%) เยอรมันนี 604  ล้าน$ (สัดส่วน 12%)  
และสหราชอาณาจักร 473 ล้าน$ (สัดส่วน 9%) ส่วนไทยเป็นแหล่ง
ส่งออกของไอซ์แลนด์ อันดับที่ 45 มูลค่า 3.84 ล้าน$ (สัดส่วน 
0.08%) 

 
การค้าระหว่างอาเซียนกับไอซ์แลนด์ 
 ปี 2556 การค้าระหว่างอาเซียน-ไอซ์แลนด์ มีมลูค่า 73.60 ล้าน

เหรียญสหรัฐ โดยไอซ์แลนดส์่งออกไปอาเซียน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และน าเข้าจากอาเซียน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 ในอาเซียน เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดบั 1 ของไอซ์แลนด์ รองลงมา คือ 
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร ์ 
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Outward FDI ของไอซ์แลนด์ 

 ในส่วนของการลงทุนของไอซ์แลนด์ในต่างประเทศ ในปี 2551 มี
มูลค่า 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 อุตสาหกรรมทีไ่อซ์แลนด์ลงทุนในต่างประเทศท่ีส าคัญ ได้แก่ 
อหังสาริมทรัพย์ เคมภีัณฑ์ (Chemical products) ยาและ
เวชภัณฑ์ (Pharmaceuticals, medicinal chemical and 
botanical products)  การบริการทางการเงิน เครื่องจักร เป็น
ต้น 

 การลงทุนในต่างประเทศของไอซแ์ลนด์ส่วนใหญ่แล้วเป็นการ
ลงทุนในแถบกลุ่มประเทศยุโรปด้วยกันเอง ได้แก่ ลักเซมเบริก 
นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร และสวเีดน เป็นต้น 

 
การลงทุนของไทยในไอซ์แลนด์ 
 ไอซ์แลนด์เป็นตลาดทีม่ีขนาดเล็กและอยู่ห่างไกลจากไทย การ

ขนส่งสินค้าไปไอซ์แลนด์ต้องใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง ท าให้
นักธุรกิจไทยยังสนใจตลาดนี้น้อยเพราะมีตลาดยุโรปอื่นๆ ให้
เลือกที่มีขนาดใหญ่กว่า  

 ประเทศไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจในตลาดไอซ์แลนด์มากนัก 
เนื่องจากมีก าลังการสั่งซื้อสินค้านอ้ย แต่สินค้าและบริการหลาย
ประเภทมีโอกาสในตลาดนี้ เช่น ผลิตภณัฑ์อาหาร ข้าว ผัก/
อาหารทะเลระป๋องและแปรรูป ปจัจุบันมีภตัตาคารไทยอยู่ใน
ไอซ์แลนด์ประมาณ 20 แห่ง  

 นักลงทุนไทยยังมีการลงทุนในไอซแ์ลนด์น้อยมาก โดยบริษัทไทย
ที่ได้เข้าไปลงทุนในไอซ์แลนด์ในขณะนี้ ได้แก่ ภัตตาคารไทย 
สปา เป็นต้น ปัจจุบันมีชาวไทยอาศัยอู่ในไอซ์แลนด์ประมาณ 
1,000 คน โดยแรงงาน่วนใหญ่ท างานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ปลาและอาหารทะเล 

 ไอซ์แลนด์ถือได้ว่ามีข้อไดเ้ปรียบทางด้านธุรกิจหลายประการ 
เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานท้ังด้านระบบสาธารณูปโภค  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการธนาคาร  ตลาดทุน 
รัฐบาลไม่มีข้อกีดกันการลงทุนตา่งชาติ บริษัทต่างชาติได้รับ
แรงจูงใจในการลงทุนจากรัฐบาล ไอซ์แลนด์มีเสถียรภาพทาง
การเมือง ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้และคุณภาพ การศึกษาสูง 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เปน็อย่างดี  

 ไทยมีศักยภาพในหลายสาขาท่ีสามารถเข้าไปลงทุนในไอซ์แลนด์
ได้ อาทิ การประมง อุตสาหกรรมอาหารทะเล ภัตตคารไทย 
สปา นวดแผนไทย พลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การลงทุน
และวิจัย การแพทย์ ยาและเวชกรรม อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
 
 
 
 

การค้าอาเซียน – ไอซ์แลนด์ 2556  
ประเทศ ไอซ์แลนด์

น าเข้า 
ไอซ์แลนด์
ส่งออก 

มูลค่าการค้ารวม 

ไทย 15.33 3.84 19.18 
สิงคโปร ์ 8.77 1.60 10.38 
มาเลเซีย 7.97 3.19 11.16 
เวียดนาม 12.00 12.45 24.46 
อินโดนิเซีย 4.50 0.47 4.98 
ฟิลิปปินส ์ 2.21 0.41 2.63 
เขมร 0.78 - 0.78 
ลาว 0.01 - 0.01 
พม่า 0.08 - 0.08 
บรูไน - - - 
รวม 51.61 21.99 73.60 

(ล้านเหรยีญสหรัฐ) 
การค้าระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์ 
 ในปี 2557 (มค – มีค) ไอซ์แลนด์เป็น เป็นตลาดส่งออกอันดับ 160 

เป็นตลาดน าเข้าอันดับ 120 ของไทย  
 ในปี 2557 (มค – มีค) การค้ารวมระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์ มีมลูค่า 

3.54 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึ้นจากปกี่อนหน้า 16% 
 ในปี 2557 (มค – มีค) ไทยส่งออกไปไอซ์แลนด์เป็นมูลคา่ 1.77 

ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิม่ขึ้นจากช่วงเดียวกันปี 2556 คิดเป็น 20%   
 สินค้าส่งออกส าคัญของไทยไปไอซ์แลนด์ ได้แก่  แผงวงจรไฟฟ้า 

ไขมันและน้ ามันจากพืชและสตัว์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
ข้าว ผลิตภัณฑ์ขา้วสาลี และอาหารส าเร็จรปูอ่ืนๆ สิ่งปรุงรสอาหาร 
ข้าว อัญมณีและเครื่องประดับ เปน็ต้น 

 ในปี 2557 (มค – มีค) ไทยน าเข้าจากไอซ์แลนด์เป็นมูลค่า 1.77 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 สินค้าน าเข้าส าคญัของไทยจากไอซ์แลนด์ ได้แก่ สตัว์น้ าสด แช่เย็น 
แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งส าเร็จรูป เนื้อสัตว์ส าหรับการบริโภค สตัว์
และผลิตภัณฑ์จากสตัว์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินแร่
โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ สบู่ ผงซักฟอกและ
เครื่องส าอางค์ เคมีภณัฑ์ เป็นต้น  

การค้าไทย-ไอซ์แลนด์ 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

ปี มูลค่า
การค้า
รวม 

ไทยส่งออก ไทยน าเข้า ดุลการค้า 

2554 20.02 5.93 14.09 -8.15 
2555 14.91 7.07 7.84 -0.77 
2556 

 
15.32 
(2%) 

6.40 
(-9%) 

8.92 
(13%) 

-2.51 
(-228%) 

2557 
(มค – มีค) 

3.54 
(16%) 

1.77 
(20%) 

1.77 
(12%) 

- 
(100%) 
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การลงทุนของไอซ์แลนด์ในไทย 
 ปัจจุบันยังไมม่ีบริษัทข้ามชาติของไอซ์แลนด์เข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย หากแต่ยังคงมีความสนใจในการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอหังสาริมทรัพย์ 
เคมีภณัฑ์ (Chemical products) ยาและเวชภณัฑ์ 
(Pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical 
products)  การบริการทางการเงิน เครื่องจักร เป็นต้น  

 การลงทุนในประเทศไทยยังคงเอื้ออ านวยในธุรกิจของไอซ์แลนด์
ในหลายๆ ดา้น เช่น เครื่องประดบัและอัญมณี ไอที และอื่นๆ 
เป็นต้น 
 

FTA ของไอซ์แลนด์ 
การจัดท า FTA ของไอซ์แลนด์กับนานาชาติอยู่ภายใต้ข้อตกลงของ 
FTA EFTA 
 FTA ของ EFTA ที่สรุปผลการเจรจาแล้วมี 36 ประเทศ ได้แก่ 

อัลบาเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา แคนาดา คอสตาริกาและ
ปานามา ชิลี โคลัมเบยี โครเอเชีย อียิปต์ กลุ่ม GCC ฮ่องกง 
อิสราเอล จอร์แดน เกาหลีใต้ เลบานอน มาซิโดเนยี เม็กซโิก 
มอนเตรโิก โมรอคโค ปาเลสไตน์ เปรู เซอร์เบยี สิงคโปร์ กลุ่ม 
SACU ตุนิเซีย ตุรกี และยูเครน  

 EFTA Joint Declarations on Cooperation ของ EFTA 
สรุปผลการเจรจาแล้วมี 6 ประเทศ ได้แก่ จอร์เจีย มอรเิชียส 
กลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใตต้อนล่าง (Mercosur) มองโกเลีย พม่า 
และปากสีถาน 

 FTA ของ EFTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจา มี 8 ประเทศ ได้แก่ อัล
จีเรีย กัวเตมาลาและฮอนดรูัส อินเดีย อินโดนเิซีย มาเลเซีย 
รัสเซยี เบลารสู และคาซัคสถาน เวียดนาม และประเทศไทย 

 นอกจากน้ียังมี FTA ไอซ์แลนด์ – จีน ซึ่งไอซ์แลนด์กลายเป็น
ประเทศแรกในยุโรปท่ีได้ท าข้อตกลงทางการค้าเสรี และส่งผลให้
มีการลดอัตราภาษีศลุกากรในช่วง 2 – 3 ปีถัดจากนี ้
 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความรว่มมือจากกรมศุลกากร 
          ตัวเลขใน (  ) หมายถึง  อัตราการเปลีย่นแปลงจากปีก่อนหน้า 
 
 ไอซ์แลนด์เป็นอีกประเทศหน่ึงที่อยู่ระดับแนวหน้าของโลก จาก

โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง ประชาชนไดร้ับการศึกษาทีด่ี มี
ความรู้ความสามารถ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีรายได้ต่อหัวสูง 
ท าให้ประเทศตา่งๆ จึงมีความสนใจในการแสวงหาความร่วมมือทาง
การค้าและการลงทุนเรื่อยมา เช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ Beijing 
Zhongkun Investment Group Co. ของจีนท่ีสนใจการลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 ปัจจุบันประชาชนเริ่มมีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 
จับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการที่ท าข้ึนภายในประเทศมากขึ้น  

 ท าให้เป็นผลอยา่งน่าประหลาดใจที่ผลประกอบการบางห้างร้านพุ่ง
สูงขึ้นถึงกว่าร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งตรงกันข้ามกับสภาวะเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศยโุรปอ่ืนๆ ท่ีก าลังประสบชะตากรรมเดยีวกันอยู ่

 หลังเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไอซ์แลนด์หันมาเพิ่มการส่งออก
พลังงานสะอาดเพิม่มากข้ึน เนื่องจากกว่าร้อยละ 99 ของพลังงาน
ภายในประเทศมาจากไฟฟ้าพลังงานน้ า และพลังงานความร้อนจาก
น้ าพุร้อน 

 พฤติกรรมการบรโิภคของไอซ์แลนด์จะมีแนวโน้มรูปแบบคล้ายคลึง
กับประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ กลา่วคือ นิยมสินค้าที่มี
เทคโนโลยีก้าวหน้า ทันสมัย น าแฟช่ัน แต่เรียบง่าย มีมาตรฐาน
ความเป็นอยูสู่ง นิยมจัดตกแต่งบ้านท่ีอยู่อาศัย โดยเฉพาะในฤดู
หนาวท่ีไม่สามารถท ากิจกรรมภายนอกบ้านได้มากนัก นิยมสินค้าท่ี
มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นสังคม
ของคนสูงวัย (aging society)  

 

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

พฤษภาคม 2557 


