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28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557
ลิทัวเนียจะกลายเป็นประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรรายล่าสุดของยุโรป
สานักข่าว AP รายงานข่าวว่า สหภาพยุโรปไฟเขียวลิทัวเนียในการเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศ
ลิทัวเนีย มาใช้สกุลเงินยูโรในเดือนมกราคม ปี 2558
รัฐมนตรี จากกลุ่ ม ประเทศสหภาพยุโ รปจานวนกว่า 28 ประเทศ (EU28) รวมตัวกัน ในวันที่ 23
กรกฎาคม 2557 ณ กรุงบรัสเซสส์ ซึ่งเป็นกฎหมายขั้นสุดท้ายสาหรับลิทัวเนีย ที่จะกลายมาเป็นสมาชิกของยูโรโซนใน
อันดับที่ 19 ทาให้สกุลเงินยูโรจะครอบคลุมประชากรกว่า 330 ล้านคน ซึ่งลิทัวเนียได้รับการอนุมัติเบื้องต้นในเดือน
มิถุนายน 2557 แล้ว
นายกรัฐมนตรีลิทัวเนีย Algirdas Butkevicius กล่าวว่า การใช้เงินยูโรจะเสริมสร้างเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศบอลติก จากภาวะความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย – ยูเครน การร่วมทางเศรษฐกิจผ่านเงินยูโรกับกลุ่ม ยุโรป
ตะวันตก นายกรัฐมนตรีฯ มั่นใจว่า จะทาให้ประเทศมีความปลอดภัยมากขึ้น
ประเทศเพื่อนบ้านลิทัวเนีย ได้แก่ เอสโตเนีย และลัตเวีย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเงินยูโรแล้วก่อนหน้านี้
โดยทั้งสามประเทศได้รับอิสระจากสหภาพโซเวียตในปี 2534
ข้อคิดเห็น
ลิทัวเนียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มบอลติก เศรษฐกิจลิทัวเนียได้พัฒนาและเจริญเติบโตเรื่อยมาด้วย
การสร้างการบริการทางการเงิน และภาคการค้าปลีกที่มีประสิทธิภาพ แต่การว่างงานยังคงสูง (ในปี 2555 อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 11) ในช่วงปี 2551 เศรษฐกิจลิทัวเนียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจยุโรป รัฐบาลจึง
จาเป็นต้องใช้มาตรการความเข้มงวดในการตัดลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มภาษี
ลิทัวเนียสมัครเข้าร่วมสกุลเงินยูโรในปี 2550 แต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
ปัจจุบันยังใช้เงินสกุลของตนเอง (Lithuanian litai) และได้เตรียมความพร้อมในการใช้เงินสกุลยูโรภายในปี 2558 ในปี
2557 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อลิทัวเนียอยู่ที่ระดับ 0.8 ลิทัวเนียจึงเป็นประเทศบอลติกประเทศสุดท้ายที่กาลังจะใช้เงินสกุล
ยูโร (เอสโตเนียเข้าร่วมใช้เงินสกุลยูโรในปี 2554 และลัตเวียเริ่มใช้เงินยูโรในปี 2557)
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หากเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจแล้ว ลิทัวเนียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 24 ของยุโรป คิดเป็น
อันดับที่ 86 ของโลก ปัจจุบันมี ประชากร 3.55 ล้ า นคน ในปี 2557 คาดว่าอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อย
ละ 2.7 ในปี 2557 รายได้เฉลี่ยต่อหัว (income/per capita) 13,850 เหรียญสหรัฐ World Bank จัดอันดับให้ลิทัวเนีย
มีความน่าลงทุนมากที่สุด อันดับที่ 17 ของโลก
จุดภูมิศาสตร์ของลิทัวเนียเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่ทาให้การค้า และการลงทุนของลิทัวเนียมีความ
โดดเด่นมากกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศบอลติก รัสเซีย และกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ อีกทั้ง
ลิทัวเนียถือได้ว่ามีข้อได้เปรียบทางด้านธุรกิจหลายประการ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านระบบสาธารณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลิทัวเนียมีเสถียรภาพทางการเมือง
ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในลิทัวเนียมากมาย เช่น Barclays Bank และ Callcredit จากส
หราชอาณาจักร Coca Cola, Western Union, MOOG, CSC, CITCO จากสหรัฐอเมริกา IKEA จากสวีเดน Philip
Morris ซึง่ ตัง้ สานักงานใหญ่กลุม่ ประเทศบอลติกทีล่ ทิ วั เนีย Teva จากอิสราเอล CIE Automotive จากสเปน
Dematic จากเยอรมันนี และ Valeant Pharmaceutical International จากแคนาดา เป็นต้น
ทางด้านการลงทุนจากประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีบริษัทอุตสาหกรรมไทยเข้าไปลงทุนในลิทัวเนีย 1
บริษัท คือ Indorama Ventures บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก PET โดย Indorama (Thailand) ก่อตั้งบริษัทลูก
UAB Orion Global Pet ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Klaipeda Free Economic
Zone โดยเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2547 โดยโรงงานมีกาลังการผลิต 0.15 ล้านตัน/ปี มีมูลค่าการลงทุนในลิทัวเนีย
ประมาณ 116 ล้านเหรียญสหรัฐ และสร้างตาแหน่งงานกว่า 160 ตาแหน่ง
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่ค่อยให้ความสนใจในตลาดลิทัวเนียมากนัก เนื่องจากเป็นตลาดเล็ก มี
กาลังการสั่งซื้อสินค้าน้อย แต่สินค้าและบริการหลายประเภทมีโอกาสในตลาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ผัก/
ผลไม้/อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น อุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพที่สามารถเข้าไปลงทุนในลิทัวเนียได้ อาทิ
อุตสาหกรรมการผลิต ICT วิทยาศาสตร์การแพทย์ การบริการด้านการขนส่ง ร้านอาหารไทย สปา และนวดแผนไทย
ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สคร. โคเปนเฮเกน เวปไซต์ www.thaicom.dk หรือองค์กร
ส่งเสริมการลงทุนลิทัวเนีย เวปไซต์ http://www.investlithuania.com/ และสามารถชมคลิปวีดีโอแนะนาการค้าการ
ลงทุนประเทศลิทัวเนียได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=RPO4tbV4UHk#t=120
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