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รายงานสถานการณเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ  
ประเทศเยอรมนี ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 

 

1. ภาพรวมเศรษฐกิจ/ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

 ถึงแมวาสถานการณและภาวะทางดานเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีทีทาไมคอยแจมใสนัก รวมถึงมี
แนวโนมท่ีถดถอยลง แตประเทศเยอรมนียังคงเปนประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฟนตัวจากสภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยไดรวดเร็วและดีท่ีสุดของสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมนียังคงมีอัตราการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลเยอรมันดําเนินนโยบายท่ีสําคัญ คือ การลดอัตราการวางงาน + การสรางงานในกลุม
เยาวชนหนุมสาว รวมท้ังการผลักดันการสงออกสินคาหลัก โดยเฉพาะสินคายานยนตและเครื่องจักรกล ท้ังนี้
ภาคอุตสาหกรรมยานยนตของเยอรมนียังคงเปนภาคอุตสหากรรมท่ีนํารายไดเขาประเทศเปนอันดับหนึ่ง ชวยทําให
ภาคอุตสาหกรรมดานอ่ืนๆ ของเยอรมนีฟนตัวและเติบโตอยางชาๆ  
 ในไตรมาสแรก ป 2556 ผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.6 ในเดือนกุมภาพันธ 
และรอยละ 1.2 ในเดือนมีนาคมป 2556 ทําใหผลผลิตในไตรมาสแรกของป 2556 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.2 (เทียบจาก
ผลผลิตในไตรมาสท่ี 4 ป 2555) ปริมาณกําลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมการกอสราง (Construction 
Industry) และอุตสาหกรรมการผลิตจากวัตถุดิบ (Manufacturing Industry) แสดงใหเห็นวาประเทศเยอรมนีจะ
สามารถฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดภายในป 2556 รวมถึงอัตราการวางงานของเยอรมนียังคงลดลงอยาง
ตอเนื่อง จากสถิติโดยสหภาพแรงงาน ( Federal Labor Office)  พบวาประเทศเยอรมนีมีอัตราวางงานในเดือน
พฤษภาคม ป 2556 เทากับรอยละ 6.8 ( 2.937 ลานคน) ของประชากรในวัยทํางาน โดยลดลงจากอัตราวางงาน
ในเดือนเมษายน ป 2556 จํานวน 83,360 คน (อัตราวางงานในเดือนเมษายนป 2556 เทากับรอยละ 7.1 ของ
ประชากร) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวโนมท่ีดีของตลาดแรงงานเยอรมันป 2556  นาย Carsten Brzeski นัก
เศรษฐศาสตรอาวุโสจากบริษัท ING ( International- Netherlands Group) ไดใหความเห็นวา การฟนตัวของ
เศรษฐกิจประเทศเยอรมนีเปนไปอยางชาๆ ไมรวดเร็วแตมีเสถียรภาพ 
  

2. สถานการณการคา การนําเขาและการสงออกของประเทศเยอรมนี 
 จากสถิติการคาของประเทศเยอรมนี ในชวงสามปท่ีผานมา (2553-2555) ประเทศเยอรมนีสงออกสินคา
มีมูลคาเฉลี่ยปละประมาณ 1,380,686.00 ลานเหรียญสหรัฐ และในป 2555 ท่ีผานมาประเทศเยอรมนีสงออก
สินคารวมมูลคาท้ังสิ้น 1,408,462.00 ลานเหรียญสหรัฐ  ลดลงจํานวน 65,983.00 ลานเหรียญสหรัฐ หรือลดลง
รอยละ 4.48 สําหรับปริมาณการผลิตในชวงระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา ประเทศเยอรมนีมีปริมาณการผลิตเพ่ิมสูง
ข้ึนมามาโดยตลอด ในปจจุบัน การสงออกสินคาของประเทศเยอรมนียังคงฟนตัวอยางตอเนื่อง แมวามูลคาการ
สงออกจะไมดีเทาท่ีควรเม่ือเทียบกับป 2555 (การสงออกสินคาในไตรมาสท่ี 1 ป 2556 เทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 
2555 ลดลงรอยละ 1.5 และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ป 2556 โตข้ึนเพียง
รอยละ 0.1) แตผูสงออกชาวเยอรมันยังคงมีทัศคติท่ีดีตอการสงออกสินคาของเยอรมนีในอนาคต และจากสถิติของ
สภาหอการคาและอุตสาหกรรมเยอรมนี (DIHK) พบวา รอยละ 30 ของผูสงออก (หรือประมาณ 7500 บริษัท) 
เชื่อม่ันวาการสงออกของประเทศเยอรมนีจะกลับมาดีข้ึนอีกครั้งภายในไตรมาสท่ี 4 ของป 2556    
 2.1 การสงออก 

  นักวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรตางคาดคะเนวา ในอนาคตประเทศเยอรมนีจะเปนประเทศผูสงออกท่ี
สําคัญอันดับท่ี 2 ของโลก รองจากประเทศจีน โดยในอดีตท่ีผานมาประเทศสหรัฐอเมริกาถือเปนประเทศผูแขงท่ี
สําคัญของเยอรมนี แตปจจุบันสินคาของประเทศจีนไดยึดสวนแบงการตลาดสินคาในหลายๆประเทศท่ัวโลก  ทําให
ตลาดสงออกของสหรัฐอเมริกาลดลงจากรอยละ 16 เปนรอยละ 10 และตลาดสงออกของจีนเพ่ิมสูงข้ึนจากรอยละ 
4 เปนรอยละ 11 ซ่ึงมูลคาการสงออกของจีนไดแซงหนาประเทศสหรัฐอเมริกาไปแลว และหากเปรียบเทียบ
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ประเทศเยอรมนีกับประเทศอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ัวโลก เชน ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุน สหราชอาณาจักร  เปน
ตนประเทศเยอรมนีจัดเปนประเทศผูนําและจัดอยูในระดับเกณฑท่ีดีเยี่ยม สามารถแขงขันกับประเทศอุตสาหกรรม
เพ่ือนบานและจากท่ัวโลกไดเปนอยางดี  
 ในเดือนพฤษภาคม ป 2556 นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมัน และ นาย Li Keqiang 
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนตกลงความรวมมือในการสนับสนุนและสงเสริมการคาระหวางสองประเทศ 
โดยเยอรมนีสงออกสินคาไปยังประเทศจีนคิดเปนมูลคาประมาณ 66.6 พันลานยูโรตอป (เยอรมนีเปนประเทศท่ีมี
การคากับจีนมากท่ีสุดในสหภาพยุโรป) ประเทศจีนจึงมีความสําคัญตอการสงออกสินคาของประเทศเยอรมนีเปน
อยางยิ่ง  ในทางกลับกัน ภาคอุตสาหกรรมของจีนยังตองพ่ึงพาการนําเขาอะไหลรถยนต เครื่องจักรโรงงาน และ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากประเทศเยอรมนีเพ่ือใชในภาคอุตสาหกรรมการผลิต นับเปนสวนสําคัญตอการเติบโต
ของเศรษฐกิจจีนเชนกัน  
   สินคาสงออกสําคัญของเยอรมนีในปจจุบันและในอนาคต ไดแก  
  * สินคายานยนตและสวนประกอบ   
  * เครื่องจักรกล  
  * มอเตอรเครื่องยนต    
  * ผลิตภันฑยา  
 นอกจากนี้ ประเทศเยอรมนีไดขยายการลงทุนไปในประเทศตางๆ เพ่ิมมากข้ึน อาทิเชน การลงทุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน บราซิล เม็กซิโก อินเดียและไทย เปนตน ซ่ึงการลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนในตลาด
สินคายานยนตและตลาดสินคาเครื่องบินและชิ้นสวนประกอบตางๆ  สําหรับบริษัทขนาดใหญของเยอรมนีท่ีเขาไป
ลงทุนในตางประเทศมาก ไดแก บริษัท Siemens AG เปนบริษัทเยอรมนีท่ีลงทุนในประเทศจีนมากท่ีสุด ในเรื่อง
สินคาเครื่องจักร เครื่องบินและเทคโนโลยี  สวนบริษัท MHM Holding GmbH และ Metro Cash & Carry 
International GmbH เปนบริษัทเยอรมนีท่ีลงทุนมากท่ีสุดในประเทศอินเดียสําหรับสินคาอาหาร เปนตน 
 

ตาราง สินคาสงออกสําคัญของประเทศเยอรมนี 
สินคาสงออก สงออกไปประเทศ 

1. Nuclear Reactors, Boilers, Machinery and 
Mechanica 

จีน, สหรัฐฯ, ฝรัง่เศส, สหราชอาณาจักร, รัสเซีย, ออสเตรีย, อิตาลี, 
เนเธอรแลนด, โปแลนด, สเปน 

2.   Vehicles, not Railway 
สหรัฐฯ, สหราชอาณาจักร, จีน, ฝรัง่เศส, อิตาลี, สเปน, รัสเซีย, เบลเยี่ยม, 
ออสเตรีย, เนเธอรแลนด 

3.  Electrical Machinery   ,   Equipment and 
Machinery 

ฝรัง่เศส, จีน, อิตาลี, สหรัฐฯ, สหราชอาณาจักร, ออสเตรีย, เนเธอรแลนด, 
สาธารณรัฐเช็ก, โปแลนด, สเปน 

4.   Plastics and articles 
ฝรัง่เศส, อิตาลี, เนเธอรแลนด, โปแลนด, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สหราช
อาณาจักร, สาธารณรัฐเช็ก, สวิตเซอรแลนด, สหรัฐฯ  

5.   Pharmaceutical Products 
เบลเยี่ยม, เนเธอรแลนด, สหรัฐฯ, สวิตเซอรแลนด, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สหราช
อาณาจักร, ออสเตรีย, รัสเซีย, สเปน 

6.   Optical, Photographic, Cinematographic and 
Measuring 

สหรัฐฯ, จีน, เนเธอรแลนด, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สหราชอาณาจักร, รัสเซีย, 
สวิตเซอรแลนด, ญ่ีปุน, สเปน 

7.   Aircraft, Spacecraft and Parts ฝรัง่เศส, จีน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐฯ, อิตาลี, ชิลี, สเปน, ออสเตรีย 

8.   Mineral Fuels and Mineral Oils  
EU Suppression, ออสเตรีย, เนเธอรแลนด, สวิตเซอรแลนด,  โปแลนด, 
สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐเช็ก, เบลเยี่ยม, Non- EU Suppression, 
ฝรัง่เศส 

9.   Iron and Steel 
ฝรัง่เศส, เนเธอรแลนด, อิตาลี, โปแลนด, เบลเยี่ยม, ออสเตรีย, สาธารณรัฐ
เช็ก, สวิตเซอรแลนด, สหราชอาณาจักร, สเปน 

10. Articles of Iron or Steel จีน, เนเธอรแลนด, ออสเตรีย, ไทย, ฮองกง 
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 2.2 การนําเขา 
 เยอรมนีนําเขาสินคาในเดือน ม.ค. – ก.พ. 2556 เปนมูลคา 195.374.10 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 
493.05 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.25 จากชวงเดียวกันของปกอน เยอรมนีนําเขาสินคาในชวงเดือน 
ม.ค. – ก.พ. 2556 จากประเทศเนเธอรแลนดมากท่ีสุด (รอยละ 12.47) รองลงมาคือ ฝรั่งเศส (รอยละ 7.25) จีน 
(รอยละ 6.97) เบลเยี่ยม (รอยละ 5.97) อิตาลี่ (รอยละ 5.21) สวนไทยเปนคูคาอันดับท่ี 41ของเยอรมนี มีสวน
แบงการคารอยละ 0.34 
    

สินคานําเขาท่ีสําคัญ 5 อันดับแรกของประเทศเยอรมนี  
 

สินคา 
ม.ค.-ก.พ. สัดสวน อัตราการ

เปล่ียนแปลง 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

น้ํามันดิบและนํามันอ่ืนๆ 26,511.7 29,496.2 29,880.9 13.85 15.14 15.29 1.30 

เครื่องจักรกล 23,027.4 23,516.8 23,576.0 12.03 12.07 12.07 0.25 

เครื่องจักรกลไฟฟา 20,642.4 20,427.3 20,091.0 10.78 10.48 10.28 -1.64 

รถยนตและสวนประกอบ 14,872.0 15,492.2 15,333.4 7.77 7.95 7.85 -1.03 

ผลิตภัณฑยา 7,327.9 6,894.8 7,066.4 3.83 3.54 3.62 2.49 
 
ที่มา: World Trade Atlas 

    
3. ประเทศคูแขงการคาใน AEC ท่ีสําคัญ 
 เยอรมนีนําเขาสินคาจากประเทศในกลุม AEC หลายประเทศ โดยในชวง 2 เดือนแรกของป 2556 
เยอรมนีนําเขาจากเวียดนามมากท่ีสุด (1,292.93 ลานเหรียญสหรัฐ) รองลงมาไดแก มาเลเซีย (901.13 ลาน
เหรียญสหรัฐ) อินโดนีเซีย (701.34 ลานเหรียญสหรัฐ) ไทย (655.22 ลานเหรียญสหรัฐ) และสิงคโปร (515.00 
ลานเหรียญสหรัฐ) 
 ประเทศคูแขงใน AEC ท่ีนาจับตามองของไทยคือ  
 3.1 เวียดนาม  สินคาแขงขันสําคัญ ไดแก เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องจักรกล และรองเทา 
 3.2 มาเลเซีย   สินคาแขงขันสําคัญ ไดแก เครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องจักรกล และยางพารา 
 3.3 อินโดนีเซีย สินคาแขงขันสําคัญ ไดแก ไขมัน/น้ํามัน รองเทา และเครื่องนุงหม 
  

************************************************** 
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