
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบตนเดือน มิถุนายน 2564 

 

1. การคาระหวางประเทศของสหพันธฯ  

     สํานักงานสถิติแหงสหพันธฯ (The Federal Statistical Office) ไดรายงานขอมูลตัวเลขการคา
ระหวางประเทศของสหพันธฯ สําหรับเดือน เมษายน 2564 ดังนี้ 

           1.1 การสงออก เดือน เมษายน 2564 เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 (มูลคา 111.8 พันลานยูโร) เม่ือเทียบกับ
เดือน มีนาคม 2564 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 47.7 เม่ือเทียบกับเดือน เมษายน 2563 โดยประเทศสงออกหลักท่ีสําคัญใน
เดือน เมษายน 2564 ไดแก (1) สหรัฐอเมริกา (2) สหราชอาณาจักร และ (3) กลุมประเทศอียู แมวามูลคาการสงออก
ของสหพันธฯ จะเพ่ิมข้ึนตอเนื่องเปนเวลา 12 เดือนติดตอกัน แตการสงออกของเดือน เมษายน 2564 ยังเพ่ิมข้ึนไมถึง
ระดับกอนเกิดวิกฤติการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 เนื่องจากปจจุบันสหพันธฯ ประสบปญหาการขาด
แคลนวัตถุดิบในการผลิตดวย โดยเม่ือเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2563 กอนเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-
19 การสงออกลดลงรอยละ 0.5 ท้ังนี้ สมาพันธอุตสาหกรรมแหงสหพันธฯ (Federation of German Industries) 
คาดการณวา ภาพรวมของการสงออกป 2564 จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.5 

           1.2 การนําเขา เดือน เมษายน 2564 ลดลงรอยละ 1.7 (มูลคา 96.3 พันลานยูโร) เม่ือเทียบกับ
เดือน มีนาคม 2564 และลดลงรอยละ 5.5 เม่ือเทียบกับเดือน กุมภาพันธ 2563 (กอนการแพรระบาดของเชื้อไวรัสฯ) 

       2. ความชวยเหลือของรัฐบาลสหพันธฯ ท่ีเกี่ยวกับนโยบายการแกปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

          นาย Peter Altmaier รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ ไดใหคําม่ันสัญญา
วาจะใหเงินชวยเหลือหลายพันลานยูโรแกบริษัทตางๆ ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีไดรับจากนโยบาย
การแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลสหพันธฯ ซ่ึงไดตั้งเปาหมายเพ่ือมุงสูการเปน Greenhouse 
gas emission neutrality ภายในป ค.ศ. 2045 โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ กลาว
วารัฐบาลสหพันธฯ กําลังดําเนินการข้ันตอนแรกดวยการสนับสนุนเงินลงทุนแกบริษัทตางๆ และจะสนับสนุนดาน
คาใชจายในการดําเนินการข้ันตอไปดวย เพ่ือประคับประคองใหบริษัทตางๆ สามารถรักษาศักยภาพในการแขงขันกับ
นานาชาติได อยางไรก็ดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ ไดปฏิเสธขอเสนอของพรรค 
Green ท่ีเห็นควรใหบริษัทตางๆ ชําระเงินชวยเหลือคืนในภายหลัง เนื่องจากขอเสนอดังกลาวไมกอใหเกิดแรงกระตุน
เชิงบวกตอนโยบายการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลสหพันธฯ  

       3. การประชุมผูนํากลุม G71 และทาทีฝายสหพันธฯ 
           3.1 การแสดงจุดยืนของฝายสหรัฐอเมริกาตอจีน  การประชุมผูนํากลุม G7 ประธานาธิบดี        

Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา ไดใหความสําคัญในการสรางความสัมพันธกับประเทศประชาธิปไตยในยุโรป และแสดง
จุดยืนท่ีเขมงวดตอจีนในประเด็นการแสวงหาการเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก การละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ
ชาวมุสลิมอุยกูรในจีน และการปราบปรามกลุมเคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยในฮองกง อยางไรก็ดี ผูแทนฝายสหพันธฯ                
นําโดยนาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ ไมไดแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนในการตอตานจีนแตอยางใด เนื่องจาก
นาง Merkel เห็นวา หากปราศจากจีน ท่ัวโลกจะไมสามารถผลักดันเปาหมายการเปน Greenhouse gas emission 
neutrality ตามนโยบายการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดสําเร็จ เนื่องจากจีนเปนประเทศท่ีปลอย
กาซเรือนกระจกมากท่ีสุด โดยผูเชี่ยวชาญดานนโยบายตางประเทศของพรรค Green ในรัฐสภาสหพันธฯ เห็นวา นาง 
Merkel นาจะกังวลตอนโยบายของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากจีนเปนประเทศสงออกท่ีสําคัญของสหพันธฯ  ท้ังนี้ 
นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ มีกําหนดเยือนสหรัฐอเมริกา ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 โดยจะเปนนักการเมืองระดับสูง
ของยุโรปคนแรกท่ีเยือนสหรัฐอเมริกา หลังการเขารับตําแหนงของประธานาธิบดี Biden  

1
 สมาชิกกลุมประเทศ G7 เปนกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ซ่ึงประกอบดวย สหพันธฯ สรอ. สอ. ฝร่ังเศส อิตาลี ญ่ีปุน และ แคนาดา 

         
 

                                                        



           3.2 การบรรลุขอตกลงรวมเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีข้ันต่ําท่ัวโลก ผูนํากลุม G7 ไดบรรลุขอตกลง
รวมกันในการจัดเก็บภาษีข้ันต่ําท่ัวโลกในอัตรารอยละ 15 โดยการจัดเก็บภาษีข้ันต่ําท่ัวโลกมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัท
ขามชาติ โดยเฉพาะบริษัทยักษใหญดานดิจิทัล เชน บริษัท Google และ บริษัท Apple ชําระภาษีในประเทศท่ีบริษัท
ดังกลาวสรางรายไดดวย เนื่องจากท่ีผานมาบริษัทขามชาติสวนใหญหลีกเลี่ยงภาษีโดยการตั้งสํานักงานใหญในประเทศ
ท่ีมีอัตราภาษีต่ํา (Tax Havens) ท้ังนี้ นาย Olaf Scholz รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหพันธฯ ใหความเห็นวา 
การบรรลุขอตกลงรวมเก่ียวกับภาษีข้ันต่ําในเบื้องตนครั้งนี้ ถือเปนการปฏิรูปดานภาษี (Tax Revolution) ครั้งใหญ 
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการเจรจาความตกลงกับกลุม G202 และจะทําใหเกิดความเทาเทียมกันดานภาษี ความ
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

      4. ภาคอุตสาหกรรมของสหพันธฯ 
          4.1 ตลาดยานยนตไฟฟาในสหพันธฯ ตามรายงานของหนวยงานขนสงยานยนตแหงสหพันธฯ  (The 

Federal Motor Transport Authority) บริษัท Volkswagen AG กาวข้ึนมาเปนผูนําดานตลาดยานยนตไฟฟาของ
สหพันธฯ (ป 2563 รถยนตไฟฟายี่หอ Renault ครองการเปนผูนําในตลาด) จากสถิติของหนวยงานขนสงสหพันธฯ 
ยอดการจดทะเบียนยานยนตไฟฟาของบริษัท Volkswagen AG ในสหพันธฯ ตั้งแตเดือน มกราคม –พฤษภาคม 
2564 อยูท่ีจํานวน 28,964 คัน โดยยอดขายยานยนตไฟฟารวมทุกยี่หอในสหพันธฯ ในเดือน พฤษภาคม 2564 
เพ่ิมข้ึนถึง 5 เทา เม่ือเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2563 (เพ่ิมข้ึน 26,800 คัน) ท้ังนี้ สาเหตุท่ียานยนตไฟฟามีแนวโนม
ไดรับความนิยมจากชาวเยอรมันเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผูผลิตยานยนตไฟฟามีการนําเสนอยานยนตไฟฟาหลากหลาย
รุนมากข้ึน การใหเงินอุดหนุนบางสวนของรัฐบาลสหพันธฯ (Kaufprämien) และการไดรับสิทธิลดหยอนภาษีในการ
ซ้ือยานยนตไฟฟา สําหรับรุนยานยนตไฟฟาท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2564 ของสหพันธฯ 11 อันดับ
แรก ไดแก (1) VW E-up – 12.683 (2) VW ID.3 – 10,467 (3) Tesla Model 3 – 9257 (4) Hyundai Kona Elektro –
(5) Smart Fortwo – 7740 (6) Renault Zoe - 7071 (7) BMW i3 - 4784 (8) Opel Corsa-e - 4371 (9) VW ID.4 - 4168 
(10) Mini-e – 3812 และ (11) Audi E-Tron – 3563  

          4.2 อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรรวม (Chips) ลาสดุบริษัท Bosch AG ไดเปดโรงงานผลิต Chips ใน
เมือง Dresden รัฐ Sachsen สหพันธฯ โดยใชเงินลงทุนสูงถึง 1 พันลานยูโร ซ่ึงจัดวาเปนการลงทุนท่ีสูงเปน
ประวัติการณของบริษัทในรอบ 130 ป โดยโรงงานดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนท่ี 10,000 ตารางเมตร (เทากับขนาดสนาม
ฟุตบอล 14 สนามรวมกัน) ภายในศูนย Silicon Saxony ซ่ึงเปนศูนยสําหรับอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส ท่ีมี
บริษัท สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยตั้งอยูเปนจํานวนมาก ภายในโรงงานประกอบดวยเครื่องจักร 100 เครื่อง โดยแต
ละเครื่องจะเชื่อมตอเครือขายอิเล็กทรอนิกส และมีการนําปญญาประดิษฐ (AI) และคอมพิวเตอรมาปรับใชรวมกัน ทํา
ใหบริษัทฯ สามารถทําการผลิตไดอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ จะเนนการผลิต Chips สําหรับปอนอุตสาหกรรมผลิต
รถยนต ท้ังนี้ คาดวาโรงงานจะสามารถเริ่มทําการผลิตไดภายในสิ้นป 2564 และคาดวาจะสรางงานไดถึง 700 
ตําแหนง และการตั้งโรงงานผลิต Chips ท่ีทันสมัยของบริษัท Bosch AG ครั้งนี้ จะทําใหเมือง Dresden สหพันธฯ 
กลายเปนศูนยไมโครอิเล็กทรอนิกสท่ีโดดเดนของยุโรป  

    4.3 อุตสาหกรรมการผลิตสารตั้งตนสําหรับพัฒนาวัคซีน บริษัท Lipoid GmbH ซ่ึงเปนบริษัทขนาด
กลางท่ีตั้งอยูท่ีเมือง Ludwigshafen สหพันธฯ ปจจุบันมีพนักงานประมาณ 500 คน และผลิตสารตั้งตนท่ีสกัดจาก
ธรรมชาติ อาทิ ถ่ัวเหลือง ไขแดง และเมล็ดทานตะวัน สงใหกับบริษัทผลิตภัณฑยาท่ัวโลก โดยมียอดขายปละ 150 
ลานยูโร ท้ังนี้ สารตั้งตนท่ีทํารายไดหลักใหแกบริษัทฯ ไดแก ฟอสโฟลิพิด (Phospholipids)2

3 ซ่ึงเปนสารท่ีสกัดจาก
วัตถุดิบธรรมชาติ มีสรรพคุณทําใหผลิตภัณฑยามีประสิทธิภาพดีข้ึน โดยถูกใชเปนสารตั้งตนในการผลิตวัคซีนปองกัน
เชื้อไวรัส Covid-19 ประเภท mRNA ใหกับบริษัท BioNtech และ Moderna นอกจากนี้ ยังเปนสวนประกอบในการ

2 สมาชิกกลุมประเทศ G 20 ประกอบดวยกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 8 ประเทศ ไดแก สรอ. สอ. แคนาดา ฝร่ังเศส อิตาลี สหพันธฯ ญี่ปุน และรัสเซีย 
รวมถึงกลุมประเทศระบบเศรษฐกิจเกิดใหม ไดแก บราซิล อารเจนตินา ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เมก็ซิโก ซาอุดิอาระเบยี อแฟริกาใต เกาหลีใต 
และตุรกี และผูแทนจากอยีู     
3
 ฟอสโฟลิพิด (phospholipid) เปนไขมันที่ประกอบดวยหมูฟอสเฟตเอสเทอร เปนสวนประกอบของเยื่อหุมเซลล (cell membrane) ซ่ึงทําหนาที่คัดเลือก

ใหสารบางชนิดผานเขาไปภายในเซลลรางกายได 

         
 

                                                        



ผลิตยารักษาโรคเนื้องอก อาหารเสริม และเครื่องสําอาง เปนตน และโดยท่ีในปจจุบันความตองการ Phospholipids 
สําหรับใชในการผลิตวัคซีนฯ มีเพ่ิมมากข้ึน บริษัทฯ จึงไดวางแผนขยายการผลิตท้ังท่ีโรงงานผลิตเมือง Ludwighafen 
และเมือง Köln สหพันธฯ โดยวางเปาหมายผลิตเพ่ิมเปนสองเทาในโรงงานท้ัง 2 แหง  
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