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ขา่วเดน่ประจาํสปัดาห์
W E E K L Y  N E W S

สคต . บูดา เปสต์

ฮังการี  เผย  GDP
ไตรมาส  2  ป�  64  โต
17.9% ไ ด้อานิสงส์จาก
การส่งออกและการใช้
จ่ ายภายในประ เทศ

สาํนักงานสถิติแห่งชาติฮังการ ี เป�ดเผยว่า เศรษฐกิจ
ฮังการไีตรมาสที� 2 ป� 64 ขยายตัว 17.9% เมื�อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับป�ก่อน และสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า
2.7% โดยได้รบัแรงหนุนจากการบรโิภคภาคครวัเรอืนที�
สูงขึ�น 9.9% และการส่งออกที�มีแนวโน้มฟ�� นตัว ตาม
ทิศทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสาํคัญ 
ด้าน GDP ช่วงครึ�งป�แรกของป� 64 ขยายตัว 7.6% เมื�อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับป�ก่อนหน้า

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ไตรมาสที� 2/2564 
มูลค่าการส่งออกสินค้าของฮังการ ีอยู่ที� 2.98 หมื�นล้าน
ยูโร (ประมาณ 1.16 แสนล้านบาท) เพิ�มขึ�น 39% จาก
ช่วงเดียวกันของป�ก่อนหน้า
ในขณะที�มูลค่าการนําเข้าสินค้าของฮังการ ี คิดเป�น 2.88
หมื�นล้านยูโร (ประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท) เพิ�มขึ�น
41.34% จากช่วงเดียวกันกับป�ก่อนหน้า
สรุปฮังการไีด้ดุลการค้ารวม 1.022 พันล้านยูโร
(ประมาณ 3.98 หมื�นล้านบาท) ขยายตัว 168.9% ตาม
ป�จจัยฐานตํ�าเมื�อป�ที�แล้ว

เมื�อพิจารณาแต่ละภาคส่วนเศรษฐกิจ ผลผลิต         
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 36.9% โดยเฉพาะ         
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)          
เพิ�มขึ�น 39.9% สินค้าขับเคลื�อนสาํคัญ ได้แก่ ชิ�นส่วน         
ยานยนต์และเครื�องใช้ไฟฟ�า 

http://www.thaitradebudapest.hu/

@ThaiTradeBudapest

https://www.facebook.com/ThaiTradeBudapest


นอกจากนี� ฮังการยีังส่งออกสินค้าไปยังประเทศ         
คู่ค้านอก EU มากขึ�น คิดเป�นมูลค่า 1.34 หมื�นล้าน
ยูโร (ประมาณ 5.217 แสนล้านบาท) เพิ�มขึ�น
21.02% จากช่วงเวลาเดียวกันของป�ก่อนหน้า โดยนํา
เข้าสินค้าจากประเทศนอก EU 1.56 หมื�นล้านยูโร
(ประมาณ 6 แสนล้านบาท) มากขึ�น 13.1% 

ข้อคิดเห็น/บทวิเคราะห์

รายงานเศรษฐกิจดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ
ฮังการกํีาลังเริ�มฟ�� นตัว สอดคล้องกับทิศทาง
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป เป�นผลจากความสาํเรจ็ของ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการรบัเงินจัดสรร   
 งบประมาณจากสหภาพยุโรป ควบคู่กับการประกาศ
ใช้มาตรการควบคุมโรคระบาด และจัดการฉีดวัคซีน
โรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

ฮังการแีละไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้าที�ดีต่อกัน
ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 ฮังการี
เป�นประเทศคู่ค้าสาํคัญของไทยอันดับที� 53 
โดยไทยส่งออกสินค้าไปยังฮังการีเป�นมูลค่าทั�งสิ�น
9.122 พันล้านบาท และนําเข้าสินค้าจากฮังการี
3.823    พันล้านบาท
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ด้านการค้าบริการ รายได้จากภาคบรกิารประจาํ
ไตรมาสที� 2/2564 อยู่ที� 1.571 พันล้านยูโร เป�นผล
จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครฐั ทําให้ผู้บรโิภคออกไปสังสรรค์นอกบ้าน
และเดินทางไปท่องเที�ยวต่างท้องถิ�นในช่วงฤดูรอ้น
มากขึ�น เห็นได้จาก GDP หมวดที�พักแรมและบรกิาร
ด้านอาหาร เพิ�มสูงขึ�น 71.5% เปรยีบเทียบ               
ช่วงเดียวกันของป�ก่อนหน้า ตามด้วยธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่ง ที�เติบโต 16.9% 

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ช่วงครึ�งป�แรก
2564
มูลค่าการส่งออกของฮังการ ี อยู่ที� 5.96 หมื�นล้าน
ยูโร (ประมาณ 2.34 ล้านล้านบาท) เพิ�มขึ�น 54%
จากช่วงเวลาเดียวกันของป�ก่อน ในขณะที�นําเข้า
สินค้า คิดเป�นมูลค่า 5.59 หมื�นล้านยูโร (ประมาณ
2.19 ล้านล้านบาท) เพิ�มขึ�น 16% จากช่วงเดียวกัน
กับป�ก่อนหน้า      สรุปฮังการไีด้ดุลการค้ารวม 3.67
พันล้านยูโร (ประมาณ 1.45 แสนล้านบาท) เพิ�มขึ�น
75.23%

เมื�อพิจารณาจากประเทศคู่ค้า ช่วงครึ�งป�แรก
2564 ฮังการสี่งออกไปยังสหภาพยุโรป (EU-27)
ซึ�งเป�นคู่ค้าหลักของฮังการ ี คิดเป�นมูลค่า 4.62
หมื�นล้านยูโร (ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท) ขยายตัว
21.9% จากช่วงเดียวกันของจากป�ก่อน และนําเข้า
สินค้าจาก EU คิดเป�นมูลค่า 4.03 หมื�นล้านยูโร
(ประมาณ 1.57 ล้านล้านบาท) เพิ�มสูงขึ�น 21.9%
เทียบกับช่วงเดียวกันกับป�ก่อนหน้า 

โดยรวมฮังการยีังได้ดุลการค้ากับ EU อยู่ที� 5.872
พันล้านยูโร (ประมาณ 2.29 แสนล้านบาท) เพิ�มขึ�น
21.93% 



สินค้าส่งออกหลักของไทยไปฮังการี 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์และชิ�นส่วนอะไหล่ เครื�องคอมพิวเตอร์ 
แผงสวิตช์ หม้อแปลงไฟฟ�า และวงจรพิมพ์ คิดเป�นอัตราส่วนต่อการส่งออกสินค้าทั�งหมด คิดเป�น
59.13% 

ด้านสินค้าเกษตรกรรม การส่งออกยาง และสินค้าที�ทําจากยาง จากไทยไปฮังการ ี มีสัดส่วนต่อการส่งออก
ทั�งหมดอยู่ที� 7.89% ทั�งนี� เมื�อวันที� 21 กันยายน 2564 ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั�งที� 76             
ณ นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ได้มีการพบปะหารอืระหว่างรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและ
ฮังการ ี เพื�อส่งเสรมิการส่งออกยางพาราจากไทย เพื�อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ในฮังการ ี เนื�องจาก
ฮังการเีป�นฐานการผลิตรถยนต์ที�สาํคัญแห่งหนึ�งในภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออก ฮังการจีึงสามารถเป�น
พันธมิตรทางการค้าในหลายหมวดสินค้าที�มีศักยภาพสูงในสหภาพยุโรปสาํหรบัไทย

ที�มาของข้อมูล: Hungarian Central Statistical Office (KSH)

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์
กันยายน 2564      
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https://www.ksh.hu/

