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ปารีส
550,000 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน
ยุโรปตะวันตก
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป ทิศเหนือจรดช่อ ง
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ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันดอร์รา และสเปน
65.95 ล้านคน
ฝรั่งเศส
โรมันคาทอลิกร้อยละ 83-88 โปแตสแตนส์ร้อยละ 2
ยูดายร้อยละ 1 อิสลามร้อยละ 5-10
ไม่มีศาสนาร้อยละ 4
ประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็น
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เมืองเศรษฐกิจ
ลียง มาร์เซยย์ ลีลล์ และ ตูลูส
GDP
2,737.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Inflation
ร้อยละ 1
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ในระดับโลก และภูมิภาค
1. การเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ
ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), Arctic Council (observer), Australia
Group, BDEAC, BIS, BSEC (observer), CBSS (observer), CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO,
FZ, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO,
ILO, IMF, IMO, IMSO, InOC, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO,
MINUSTAH, MONUC, NATO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF
(partner), Schengen Convention, SECI (observer), SPC, UN, UN Security Council, UNAMID, UNCTAD,
UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Union Latina, UNITAR, UNMIL, UNOCI, UNOMIG, UNRWA, UNTSO,
UNWTO, UPU, WADB (nonregional), WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

2. การจัดทาเขตการค้าเสรี (FTAs)
 FTA ที่มีผลใช้บังคับแล้ว ได้แก่ เม็กซิโก ชิลี โคลัมเบีย-เปรู โมร็อกโก แอลจีเรีย ตูนีเซีย
อียิปต์ จอร์แดน อิสราเอล ปาเลสไตน์ เลบาน อน ซีเรีย มาเซโดเนีย แอลบาเนีย เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร บอสเนียเฮอเซโกวินา สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ กลุ่มประเทศ
CARIFORUM 6 ประเทศในกลุ่ม Central America เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) บางประเทศ
ในกลุ่ม ACP
 FTA ที่สรุปผลการเจรจาแล้ว แต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ ได้แก่ โมลโดวา อาร์เมเนีย จอร์เจีย
ยูเครน สิงค์โปร์ และ 5 ประเทศใน ACP
 FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจาได้แก่ สหรัฐฯ (TTIP) จีน (BIT) แคนาดา มาเลเซีย เวียดนาม
ไทย ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศเมดิเตอร์เรเนียน (ตูนีเซีย อียิปต์ และจอร์แดน) อินเดีย เอกวาดอร์

ข้อมูล/ สถานการณ์ปัจจุบันที่สาคัญ

 ฝรั่งเศสเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจอันดับ5 ของโลก (อันดับ 2 ของยุโรป

รองจากเยอรมนี) เป็นผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม อันดับที่ 4 (เครื่องจักรและ
อุปกรณ์) และส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับ 2 (ธัญพืชและอุตสาหกรรมอาหาร)
ของโลก
 ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานนิวเคลียร์มากเป็นอันดับ 2 ของโลก
รองจากสหรัฐอเมริกา และเป็ผูน้นาในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์อันดับ1 ของยุโรป
 ผู้ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การผลิตเครื่องบิน
รถไฟความเร็วสูง เคมีภัณฑ์ สารสนเทศ และเวชภัณฑ์ รวมทั้งสินค้าเกษตรและ
อาหารระดับพรีเมี่ยม
 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลฝรั่งเศสชุดปัจจุบัน คือ การดาเนินนโยบาย
แบบเชิงรุก เน้นเร่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายในการรักษาสมดุล
งบประมาณให้ได้ภายในปี 2560 อีกทั้งยังดาเนินมาตรการเพื่อแก้ไขอัตราการ
ว่างงาน และการเพิ่มการลงทุนในประเทศ รัฐบาลฝรั่งเศสยังได้จัดวางแนวคิดริเริ่ม
เพื่อปฏิรูปสหภาพยุโรปและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษ
ฐกิจภายในสมาชิกยูโรโซน
 สถานการณ์ตั้งแต่ ปี 2551-ปัจจุบัน ฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกโดย GDP Growth ของฝรั่งเศสติดลบร้อยละ
2.1 และอัตราการว่างงานพุ่งสูงถึงเกือบร้อยละ10 รัฐบาลมีแผนจะปฏิรูประบบ
โครงสร้างต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง เช่น ปฏิรูประบบบานาญ(pension system)
และระบบราชการที่มีขั้นตอนมากเกินไป(government bureaucracy) ตลอดจนมี
มาตรการลดการขาดดุลงบประมาณให้เหลืร้ออยละ 2.8 ของ GDP ในปี 2558
 EIU คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสจะมีอัตราขยายตัวร้อยละ 0.9 ในปี
2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ0.3

การลงทุนจากต่างชาติในฝรั่งเศส
The UNCTAD World Investment Prospects Survey 2013-2015
ได้จัดให้ฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก และเป็นแหล่งเงินลงทุน
โดยตรง (FDI) ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ในปี 2555 ฝรั่งเศสดึงดูด FDI
เป็นมูลค่ากว่า 25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นผู้ ลงทุน ใน FDI 37 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีจุดแข็ง คือ คุณภาพของแรงงาน ความก้าวหน้าในเรื่อง
การค้นคว้าและวิจัย และเทคโนโลยีชั้นสูง
 ฝรั่งเศสลงทุนในไทย มากเป็นลาดับที่ 4 ของสหภาพยุโรป (รองจาก
เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ก) ในปี 2555 มีโครงการของฝรั่งเศส
ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในไทยจานวน 18 โครงการ มูลค่ารวม
ประมาณ 1,042 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ซึ่งมีมูลค่ารวม 1,677 ล้านบาท
ปัจจุบัน มีบริษัทของฝรั่งเศสลงทุนในไทยประมาณ 350 บริษัท โดยลงทุนใน 2
ลักษณะ คือ 1) การลงทุนเพื่อทาธุรกิจในไทยอาทิ บริษัททาเลนส์แว่นตา Essilor
Thomson และ Totalfina และ 2) การลงทุนเพื่อการส่งออก อาทิ บริษัท
Michelin Lacoste Saint Gobain และ Devanley เป็นต้น นอกจากนี้
ภาคเอกชนฝรั่งเศสยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงของรัฐบาลไทยด้วย
 ไทยลงทุนในฝรั่งเศส ได้แก่ 1) เมื่อปี 2553 บริษัท Thai Union Frozen
Products PCL ได้ซื้อกิจการอาหารทะเลกระป๋องของบริษัท MW Brands ของ
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Mercosur (อาร์เจนติน่า บราซิล ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซูเอล่
) GCC
า และ ACP
 FTA ที่อยู่ระหว่างการศึกษา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน โบลิเวีย
3. ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทยที่สาคัญ
 กระทรวงการต่างประเทศของไทยและฝรั่งเศสเห็นพ้องที่จะต่ออายุแผนปฏิบัติการร่วม
ไทย-ฝรั่งเ ศส (Joint Action Plan) ปี 2553 -2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ในทุกด้าน เช่น ความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ พลังงาน ฯลฯ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศของ
ฝรั่งเศสลงนามข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย- ฝรั่งเศส
(The High Level Economic Dialogue between France and Thailand 2010-2014:
HLED) ปี 2553-2557 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ฉบับที่ 2 เพื่อเป็นช่องทาง
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่ งเศสอย่างเป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยน
ความเห็นเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน (เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553)
 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศ (ลง
นามเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556)
 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระบบราง (ลงนามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556)
ความร่วมมือ ระหว่างเอกชน ได้แก่ สภาธุรกิจเอเชีย - ยุโรป (Asia - Europe Business
Forum) และหอการค้าฝรั่งเศสไทย (Franco-Thai Chamber of Commerce)

ฝรั่งเศส ด้วยเงินลงทุนประมาณ 900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 2) เมื่อเดือนธันวาคม
2554 กลุ่มบริษัท PTT Global Chemical ได้ซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 51 จาก
บริษัท Perstorp Holding France SAS ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตแ ละเจ้าของ
เทคโนโลยีในสายการผลิตพลาสติกที่มีบทบาทสาคัญในยุโรปและเอเชีย โดยมี
มูลค่าการลงทุนประมาณ 152 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 3) เมื่อปี 2555 บริษัท
กระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ได้ซื้อกิจการโรงเยื่อและโรงกระดาษอลิเซ่ (Alizay) จาก
รัฐบาลฝรั่งเศสด้วยเงินลงทุนประมาณ29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
จุดแข็ง

นโยบายด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลฝรั่งเศสยังได้จัดวางแนวคิดริเริ่มเพื่อปฏิรูปสหภาพยุโรปและส่งเสริมการเติบโตทาง จุดอ่อน
เศรษฐกิจภายในสมาชิกยูโรโซน โดย
นายฟร็องซัวส์ ออล็องด์ได้ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจสาคัญ ดังนี้
1) ทางด้านการเงิน สนับสนุนให้ยุโรปมีการจัดตั้งหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
(Rating agency) ซึ่งทาหน้าที่ให้บริการจัดอับดับคุณภาพและ ความเสี่ยงของตราสารหนี้
ผลักดันให้ภาคธนาคารแบ่งแยกการให้บริการด้านการลงทุน และด้านการปล่อยสินเชื่อ ออก
จากกัน เพื่อป้องกันปัญหาเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับวาณิชธนกิจ (investment bank) หลาย
แห่งก่อนหน้า และเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีสาหรับการทาธุรกรรมทางการเงิน
2) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(Small-Medium โอกาส
Entreprises: SMEs) โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนสาธารณะเพื่อการลงทุนสาหรับ SMEs
โดยเฉพาะ และลดอัตราภาษีนิติบุคคลให้เหลือร้อยละ30 สาหรับธุรกิจขนาดกลาง และร้อยละ
15 สาหรับธุรกิจขนาดย่อม
3) กาหนดให้การขาดดุลงบประมาณของฝรั่งเศสลดลงเหลือร้อยละ 0 ของ GDP ภายในปี อุปสรรค
2560 (ปัจจุบันอัตราการขาดดุลงบประมาณของฝรั่งเศสอยู่ที่ร้อยละ5.8 ของ GDP)
4) เพิ่มอัตราภาษีรายได้(income tax) ของผู้ที่มีรายได้มากกว่า1ล้านยูโร ต่อปี ให้อยู่ที่ร้อยละ
75 ของรายได้ และร้อยละ45 ของรายได้ สาหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า150,000 ยูโร ต่อปี
5) ผลักดันให้มีการผนวกภาษีรายได้ และภาษีสวัสดิการทางสังคม (General Social
Contribution) เข้าด้วยกัน และยกเลิกมาตรการผ่อนปรนทางภาษี (tax relief) สาหรับภาษี
ทรัพย์สิน (L'impôt de solidarité sur la fortune: ISF) ซึ่งจะทาให้รัฐมีรายได้เพิ่มเติม 2.9
พันล้านยูโรต่อปี

-

-

วิเคราะห์ SWOT ของฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจอันดับ 5 ของโลก
รวมทั้งเป็นฐานการผลิต และผู้ส่งออกรายใหญ่ในสินค้า
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และสินค้าเกษตร รวมทั้ง
สินค้าฟุ่มเพือย เช่น กระเป๋าน้าหอม และเครื่องสาอาง
ฝรั่งเศสเป็นผู้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์มากเป็นอันดับ 2 ของ
โลก รองจากสหรัฐอเมริกา และอันดับ 1 ของยุโรป
ฝรั่งเศสเป็นผู้นาด้านการวิจัยค้นคว้า และการใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตเครื่องบิน
ดาวเทียม ยุทโธปกรณ์ และรถไฟความเร็วสูง
ความเชื่อมโยงด้านคมนาคมและมีทาเลเป็นศูนย์กลางของ
ภูมิภาค
รัฐบาลฝรั่งเศสให้การอุดหนุนภาคเศรษฐกิจจานวนมากทาให้
ภาครัฐมักขาดดุลงบประมาณ และต้องจัด เก็บภาษีกับภาค
ธุรกิจในอัตราที่สูง ซึ่งไปลดความสามารถในการจ้างงานของ
ภาคธุรกิจ และส่งผลให้ฝรั่งเศสมีอัตราการว่างงานสูง ด้วยการ
บริหารเศรษฐกิจดังกล่าว จึ งส่งผลต่อความสามารถ ในการ
แข่งขันภาคธุรกิจของฝรั่งเศสกับตลาดโลก

- ฝรั่งเศสเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นอันดับ 1 ของโลก และประชาชนมีกาลังซื้อมาก จึง
เป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่
- ฝรั่งเศสเป็นตลาดเสรีที่มีการแข่งขันสูง
- มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง
- รสนิยมด้านการบริโภค ตลาดฝรั่งเศสเป็นตลาดที่ผู้บริโภค
มีรสนิยมเฉพาะตัว
- ความเข้มงวดทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับความคุ้มครอง
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเป็นประเทศที่ ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการ
ออกแบบ

การท่องเที่ยว
ปัญหา/อุปสรรค/โอกาสการค้าและการลงทุนไทย-ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสเป็นตลาดท่องเที่ยวใหญ่ของไทยในสหภาพยุโรป
ปี 2556
1) ความเข้มงวดด้านกฎระเบียบการนาเข้าสินค้า ทั้งด้านศุลกากร สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช รวมทั้งความยุ่งยากและความไม่ชัดเจนของข้อมูลในขั้นตอนการส่งออก-นาเข้า มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางมาไทย614,455 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66 เมื่อเทียบ
กับจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยในปี2555 จานวน 576,106 คน
สินค้า
2) ความแตกต่างระหว่างอัตราภาษีศุลกากรของสินค้าอาหารของความตกลงกับกลุ่ม ACP
และอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ระบบสิทธิทางการค้าพิเศษ GSP นั้น ได้สร้างการบิดเบือนทาง
การค้า ทาให้ปริมาณการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบ
3) การแข่งขันของสินค้าจากจีนที่มีต้นทุนการผลิตต่า
4) การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองของไทย และความโปร่งใสด้านกฎระเบียบ เป็นปัจจัย
สาคัญที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
5) ปัญหาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลของไทย ด้านภาษา และการพัฒนาแรงงานกึ่งไร้
ฝีมือ ให้สอดคล้องกับการลงทุนจากฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง
6) อาหารไทยเป็นที่นิยมในฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยใน
การส่งออกและขยายตลาดอาหารไทยไปยังฝรั่งเศส

3
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าฝรั่งเศส – โลก ปี 2556
มูลค่าการส่งออก 579,781.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่าการนาเข้า 680,810.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออกสาคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน ยาน สินค้านาเข้า สาคัญ ได้แ ก่ แร่เชื้อเพลิง และน้ามัน เครื่องจักรกลและ
ยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบและเวชภัณฑ์
ส่วนประกอบ ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องบิน
ตลาดส่งออกสาคัญ เยอรมนี (16.2%) เบลเยียม (7.7%) อิตาลี (7%) สหราชอาณาจักร แหล่งนาเข้ าสาคัญ เยอรมนี (19.1%) เบลเยียม (11%) อิตาลี (7.4%)
(6.8%) สเปน (6.7%) 37. ไทย (0.55%)
เนเธอร์แลนด์ (7.3%) สเปน (6.6%) 41. ไทย (0.30%)
การค้าไทย – ฝรั่งเศส ปี 2556
มูลค่าการส่งออก 1,667.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง เลนซ์ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม
เครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ยางพารา รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เป็นต้น
ลาดับตลาดส่งออก 27 (โลก) 5 (ของสหภาพยุโรป)

มูลค่าการนาเข้า 4,156.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้านาเข้า ได้แก่ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ยานยนต์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสาอาง เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้า
และส่วนประกอบ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องดื่มประเภทน้าแร่ น้าอัดลมและสุรา
แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
ลาดับแหล่งนาเข้า 16 (โลก) 2 (ของสหภาพยุโรป)

สถิติการค้าไทย – ฝรั่งเศส (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ปี
2553
2554
2555
2556

มูลค่าการค้า
3,201.14
4,067.89
4,833.66
5,824.42

การส่งออก
1,761.16 (+13.88)
1,882.52 (+6.89)
1,618.35 (-14.03)
1,667.50 (-3.04)

ที่มา: Economist Intelligence Unit; World Trade Atlas; Ministry of Commerce, Bank of Thailand, Department of Tourism

การนาเข้า
1,439.98 (-22.27)
2,185.36 (51.76)
3,213.31 (47.13)
4,156.92 (29.29)

ดุลการค้า
321.17
-302.84
-1,596.96
-2,489.41

