
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบตนเดือนพฤษภาคม 2564 

               1. การจางงานในสหพันธฯ 
                   1.1 การใชระบบ short-time work1 ตามขอมูลวิจัยของสถาบันเศรษฐศาสตรมหภาพและ 

การวิจัยเศรษฐกิจ (Institute für Makroökonomie und Konjukturforschung –IMK) ปรากฏวา ในภาพรวม 
การนําระบบ short-time work มาใชกับระบบการจางงานของสหพันธฯ ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-19 ทําใหสามารถรักษาตําแหนงงานไวไดถึง 2.2 ลานตําแหนง ซ่ึงในครั้งนี้ สหพันธฯ ไดนําระบบ short-time 
work มาใชกับการจางงานท้ังภาคอุตสาหกรรมและสาขาการใหบริการ ซ่ึงสามารถชวยพยุงการสูญเสียตําแหนงงาน
ไวไดมากกวาวิกฤตทางการเงินในชวงป 2551-2552 (ค.ศ 2008-2009) ท่ีมีการใชระบบ short-time work กับการ
จางงานในภาคอุตสาหกรรมเทานั้น  
              1.2 สถิติพนักงานท่ีเขาสูระบบ short-time work  สถาบันวิจัยดานเศรษฐกิจของสหพันธฯ รายงานวา 
พนักงานท่ีเขาสูระบบ short- time work ในเดือนเมษายน 2564 มีจํานวนลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ประมาณ 
300,000 คน (คิดเปนจํานวน 2.7 ลานคน) ซ่ึงประกอบดวย (1) พนักงานสาขาการใหบริการ 565,000 คน หรือรอย
ละ 53 ของพนักงานสาขาการใหบริการท้ังหมด และ (2) พนกังานภาคอุตสาหกรรม 444,000 คน หรือรอยละ 6.4 
ของพนักงานภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด ท้ังนี้ พนักงานสาขาการใหบริการมีสัดสวนการทํางานระบบ short- time 
work สูงกวาภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากภาคธุรกิจโรงแรมและรานอาหารในสหพันธฯ ไดรับผลกระทบจากมาตรการ 
lockdown เปนเวลานานกวาภาคอุตสาหกรรม 

     2. พลังงานไฮโดรเจนสหพันธฯ 
         2.1 เปาหมายรัฐบาลสหพันธฯ ในการบรรลุ net zero emissions รัฐบาลสหพันธฯ มีมติอนุมัติหลักการ   

รางกฎหมายเก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก เพ่ือบรรลุเปาหมายความเปนกลางทางดานสภาพภูมิอากาศภายใน 
ป 2588 ซ่ึงเร็วกวาท่ีวางแผนไวกอนหนานี้ 5 ป (เดิมวางเปาหมายไวภายในป 2593) โดยตามรางกฎหมายฉบับใหม
ของสหพันธฯ กําหนดใหมีการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางนอยรอยละ 65 ภายในป 2573  อยางนอยรอยละ 
88 ภายในป 2583 และลดลงเปนศูนยภายในป 2588 ท้ังนี้ นาง Svenja Schulze รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สิ่งแวดลอม การอนุรักษธรรมชาติ อาคาร และความปลอดภัยของนิวเคลียรสหพันธฯ (Bundesministerium für 
Umwelt Naturscutz und nukleare Sicherheit - BMU) ย้ําวา กฎหมายดังกลาวเปนการสราง Generation 
Equity และเปนกฎหมายท่ีไมถวงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แตจะมีการปรับโครงสรางของกฎหมายใหมีความ
ทันสมัยข้ึน โดยสหพันธฯ วางแผนใชการปรับโครงสรางดานพลังงานเปนเครื่องมือเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการลด   
กาซเรือนกระจก นอกจากนี้ รัฐบาลสหพันธฯ ไดอนุมัติกฎหมายเก่ียวกับสภาพอากาศ (Climate Pact) ท่ีกําหนด
มาตรการใหมๆ อาทิ แผนการใหเงินอุดหนุนสําหรับการปรับปรุงอาคารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปลี่ยนแปลง
โครงสรางภาษียานยนต (vehicle taxes) และเรงผลักดันการใชพลังงานไฮโดรเจน โดยรัฐบาลสหพันธฯ ไดวาง
งบประมาณเพ่ือโครงการดานการปกปองสภาพภูมิอากาศจํานวนกวา 8 พันลานยูโร 

                   2.2 ความรวมมือดานพลังงานไฮโดรเจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ        
ไดประกาศระหวางการประชุม German-Russian Raw Materials Forum ครั้งท่ี 13 ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 28-30 
เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลนวา เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2564 สหพันธฯ ไดลงนามทําความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding) วาดวยความรวมมือดานพลังงานไฮโดรเจนกับรัสเซีย โดยท้ัง 2 ฝายได
วางแผนจัดทําโครงการนํารองเก่ียวกับการผลิตพลังงานไฮโดรเจนในรัสเซีย และหากโครงการประสบความสําเร็จ 
ตามแผนของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ พลังงานไฮโดรเจนท่ีผลิตในรัสเซียจะถูกสงผานทอกาซ 
Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 มายังสหพันธฯ โดยขณะนี้ สหพันธฯ และรัสเซียกําลังเตรียมจัดตั้งคณะทํางาน
ระดับสูงเพ่ือประสานงานในโครงการความรวมมือดังกลาว ซ่ึงจะประกอบดวยตัวแทนระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน

1 Short-time work หรือ Kurzarbeit เปนแผนลดการทํางานของลูกจาง โดยบริษัทนายจางที่ไดรับผลกระทบจะลดจํานวนชั่วโมงการทํางานลง เพื่อไมตองให

ลูกจางออกจากงาน และลูกจางจะยังคงไดรับเงินคาจางสวนใหญ ซ่ึงรัฐบาลสหพันธฯ เปนผูใหเงินอุดหนุนคาจางบางสวน 
         
 

                                                        



ของท้ังสองประเทศ โดยรัฐบาลสหพันธฯ จะใชเงินงบประมาณสวนหนึ่งจากงบประมาณจํานวน 2 พันลานยูโรท่ีตั้งไว
เพ่ือการนําเขาพลังงานไฮโดรเจนจากประเทศตางๆ สําหรับดําเนินโครงการความรวมมือกับรัสเซีย  

                   2.3 นโยบาย H2 Diplomacy – Geopolitics of the Global Hydrogen Economy 
รัฐบาลสหพันธฯ มุงม่ันท่ีจะดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุกดานพลังงานไฮโดรเจน ดังนั้น กระทรวงตางประเทศ
สหพันธฯ จึงไดวางแนวนโยบาย “H2 Diplomacy – Geopolitics of the Global Hydrogen Economy” และจะ
ทําหนาท่ีเจรจาทําความรวมมือดานพลังงานไฮโดรเจนกับประเทศผูสงออกพลังงานฟอสซิล อยางไรก็ดี นักวิเคราะห
ดานพลังงานเห็นวา การเจรจาเก่ียวกับความรวมมือดานพลังงานไฮโดรเจนระหวางสหพันธฯ กับรัสเซียในข้ันตอไป 
ไมใชเรื่องงาย โดยใหมุมมองวารัสเซียสนใจท่ีจะผลิตพลังงานไฮโดรเจนโดยใชกาซธรรมชาติมากกวาท่ีจะผลิตพลังงาน
ไฮโดรเจนโดยใชไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามเปาหมายของอียู นอกจากนี้ รัสเซียยังตองการเปนผูนําใน 
การสงออกดานเทคโนโลยีไฮโดรเจนมากกวาท่ีจะเปนผูผลิตโดยการนําเขาเทคโนโลยีไฮโดรเจนจากอียูอีกดวย 

                3. ภาคอุตสาหกรรม 
                    3.1 การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมในหลายสาขาของสหพันธฯ  

กําลังขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต เชน อุตสาหกรรมรถยนตขาดแคลนวงจรรวม (chips)2 ในการผลิตรถยนต  
โรงงานผลิตขนมหวานขาดแคลนพลาสติกสําหรับการบรรจุ และอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรขาดแคลนไมในการผลิต
เฟอรนิเจอร ท้ังนี้ การขาดแคลนวัตถุดิบตางๆ ในสหพันธฯ เกิดจากสาเหตุตาง ๆ ไดแก (1) การเติบโตของสาขา 
การผลิตคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถืออยางรวดเร็ว เนื่องจากการทํางาน work from home ในหวงการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ทําใหความตองการ chips ในตลาดเพ่ิมข้ึนอยางมาก (2) ปญหาไฟฟาดับในชวงฤดูหนาวใน
รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ 2564 ทําใหโรงงานผลิต chips ตองหยุดชะงักชั่วคราว (3) ปญหา
ความแหงแลงในไตหวันทําใหขาดแคลนน้ําสําหรับใชในกระบวนการผลิต chips (4) ปญหาไฟไหมปาในแคนาดาและ
การรณรงคอนุรักษสัตวปา ซ่ึงสงผลใหแคนาดาสงออกไมนอยลง และ (5) อุบัติเหตุเรือขนสงสินคาในคลอง Suez 
เม่ือเดือนมีนาคม 2564 ทําใหเรือสินคาเขาสหพันธฯ ลาชา และทําใหขาดแคลนคอนเทนเนอรท่ีจะนําไปใชหมุนเวียน
ในการขนสงสินคารอบตอๆ ไป  

                    3.2 การเจรจาเก่ียวกับการสรางโรงงานผลิต chips ในอียู เม่ือชวงตนเดือนพฤษภาคม 2564  
นาย Thierry Breton คณะกรรมาธิการดานตลาดภายในของอียู และนาย Pat Gelsinger ประธานกรรมการ  
บริษัท Intel บริษัทผลิต chips รายใหญของสหรัฐอเมริกา ไดหารือรวมกันท่ีกรุงบรัสเซลลเก่ียวกับเง่ือนไขการลงทุน
ตั้งโรงงานผลิต chips ในอียูของบริษัท Intel โดยการเจรจาในครั้งนี้ บริษัท Intel ไดเสนอขอเงินสนับสนุนจากอียู 
และจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จํานวนกวา 8 พันลานยูโร เพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันกับผูผลิตในเอเชีย ท้ังนี้    
อียูมีเปาหมายท่ีจะผลิต chips ในอียูในสัดสวนรอยละ 20 ของการผลิตท้ังหมดท่ัวโลกภายในป 2573 อยางไรก็ดี 
นาย Breton ยังไมมีทาทีตอบรับใด ๆ ตอขอเรียกรองเก่ียวกับเงินสนับสนุนของบริษัท Intel แตไดแสดงความ
ประสงคท่ีจะเพ่ิมเงินงบประมาณอีก 2 พันลานยูโร สําหรบัสนับสนุนโครงการตางๆ ท่ีใหผลประโยชนรวมกันในอียู
ภายใตกรอบโครงการ Important Project of Common European Interest (IPCEI)  
          4. การพัฒนาวัคซีนและยาตานเช้ือไวรัส Covid-19 

                   4.1 การผอนปรนมาตรการสิทธิบัตรวัคซีนปองกันเชื้อ Covid-19  ตามท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดออกมา
ประกาศสนับสนุนการผอนปรนมาตรการเก่ียวกับสิทธิบัตรวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ นั้น โฆษกรัฐบาลสหพันธฯ      
ไดประกาศวา ไมเห็นดวยตอนโยบายของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนปจจัยสําคัญ
ในการผลักดันดานนวัตกรรมและควรจะรักษาใหมีอยูตอไป รวมถึงเห็นวา การผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิต
เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการเขาถึงวัคซีน ไมใชการผอนปรนสิทธิบัตรแตอยางใด นอกจากนี้ นาง Angela 
Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ไมเห็นดวยตอแนวทางของสหรัฐอเมริกา ในการผอน
ปรนสิทธิบัตร เนื่องจากการผอนปรนสิทธิบัตรวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ไมสามารถทําใหประชาชนไดรับวัคซีนปองกัน  
เชื้อไวรัสฯ เพ่ิมข้ึนได แตการผอนปรนสิทธิบัตรท่ีไมมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตเปนเวลานานอาจกระทบตอ

2 Chips หรือวงจรรวม เปนสวนประกอบของชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตรถยนต 

         
 

                                                        



คุณภาพในการผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ซ่ึงอาจสงผลตอสุขภาพได นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี Merkel ยังให
ความเห็นวา บริษัทผูผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ในปจจุบันมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส 
Covid-19 สายพันธุใหมได  

                   4.2 การขยายการผลิตวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน บริษัท BioNTech วางแผนท่ีจะ 
เปดสํานักงานใหญประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสิงคโปรภายในป 2564 และจะสรางโรงงานผลิตวัคซีน
ปองกันเชื้อไวรัสฯ แบบครบวงจรและใชกระบวนการผลิตท่ีทันสมัยในสิงคโปร โดยโรงงานแหงนี้ไมเพียงแตจะผลิต
วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ เทานั้น แตจะผลิตวัคซีนปองกันโรคติดเชื้ออ่ืนๆ (infectious diseases) และยารักษา 
โรคตาง ๆ เชน ยารักษาโรคมะเร็งอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดทําความรวมมือกับบริษัท Fosun ของจีน 
เพ่ือผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ในจีน โดยวางเปาหมายท่ีจะผลิตวัคซีนรวมกันปละพันลานโดส  
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