
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบปลายเดือนพฤษภาคม 2564 

 
1. รายไดจากการจัดเก็บภาษีรัฐบาล สหพันธฯ 
    รายไดจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลสหพันธฯ เดือนเมษายน 2564 เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 31.9  

เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2563 และลดลงรอยละ 1.5 เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน 2562 (หวงกอนการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19) ท้ังนี้ รายไดจากการจัดเก็บภาษีของเดือนเมษายน 2563 คอนขางต่ําลงอยางมีนัยสําคัญ 
เนื่องจากภาคธุรกิจและผูประกอบอาชีพอิสระไดรับการอนุโลมใหเลื่อนเวลาการชําระภาษีลวงหนาตามกฎหมาย
สหพันธฯ ออกไป หรือไดรับการอนุโลมใหชําระภาษีลวงหนาจํานวนนอยลง เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีไดรับจาก
มาตรการ lockdown ของ รัฐบาลสหพันธฯ ในหวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสฯ ระลอกแรก (กลางเดือนมีนาคม – 
ตนเดือนพฤษภาคม 2563) 

2. หุนสวนการคาและการลงทุนขามมหาสมุทรแอตแลนติก (Transatlantic Trade and  
Investment Partnership - TTIP) 

      นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ ไดเรียกรองใหอียูรื้อฟนการเจรจา TTIP กับ
สหรัฐอเมริกา อีกครั้ง หลังจากท่ีการเจรจาไดหยุดชะงักลงในหวงการดํารงตําแหนงของอดีตประธานาธิบดี          
Donald Trump โดยนายกรัฐมนตรีสหพันธฯ กลาววา ตนเองยืนหยัดท่ีจะสนับสนุน TTIP มาโดยตลอด และ
เสนอแนะวาอียคูวรนําขอตกลงระหวางอียูกับแคนาดา อาทิ การสงเสริมการสงออก การลดภาษีศุลกากร มาปรับใช 
ในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา และใหความเห็นดวยวา ภายใตสถานการณวิกฤตของโลกในปจจุบัน ความรวมมือ
ระหวางประเทศ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยอียูจะตองดําเนินการอีกหลายอยางเพ่ือรื้อฟนความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
กับสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ คอนขางม่ันใจวาการเจรจากับสหรัฐอเมริกาภายใตการนําของ
ประธานาธิบดี Joe Biden จะเปนไปอยางราบรื่น และเห็นวาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงทาทีสนใจเปนอยาง
มากท่ีจะเจรจา TTIP กับอียู อยางไรก็ตาม ในการเจรจา TTIP ในหวงการดํารงตําแหนงของอดีตประธานาธิบดี 
Barack Obama ท่ีผานมา ไดมีชาวเยอรมัน ออสเตรีย และฝรั่งเศส จํานวนมากออกมาประทวง เนื่องจากกังวลวา 
ขอตกลงดังกลาวมุงผลประโยชนตอภาคธุรกิจเอกชนมากกวาการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอมาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

3. พลังงาน 
    3.1 การประชุมสุดยอดดานพลังงานไฮโดรเจนของหนังสือพิมพ Handelsblatt (Handelblatt  

Wasserstoffgipfel) หนังสือพิมพ Handelblatt ซ่ึงเปนหนังสือพิมพรายงานขาวเศรษฐกิจท่ีไดรับความนิยมของ
สหพันธฯ ไดจัดการประชุมสุดยอดดานพลังงานไฮโดรเจนข้ึนเปนครั้งแรก ระหวางวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2564    
ในรูปแบบออนไลน โดยมีนาง Anja Karliczek รัฐมนตรีวาการกระทรวงเพ่ือการศึกษาและวจิัยสหพันธฯ กลาว    
ถอยแถลงในชวงเปดการประชุม และมีนักการเมือง นักวิทยาศาสตรจากสถาบันวิจัย Frauenhofer- Gesellschaft 
ตัวแทนสมาพันธอุตสาหกรรมแหงสหพันธฯ (Bundesverband der Deutschen Industri - BDI) และผูแทน
ระดับสูงของบริษัทตางๆ ในภาคอุตสาหกรรมเขารวมประชุมถึง 60 คน สรุปรายละเอียดการประชุม ดังนี้  
   - ความคืบหนาโครงการพลังงานไฮโดรเจนของสหพันธฯ ปจจุบัน รัฐบาลสหพันธฯ ไดตั้ง  
งบประมาณหลายพันลานยูโรเพ่ือผลักดันโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจน โดยการดําเนินโครงการนํารอง
จํานวนมาก อยางไรก็ดี ผูแทนจากภาคอุตสาหกรรมเห็นวา ยังไมไดมีการนําโครงการนํารองดานพลังงานไฮโดรเจน   
หลายโครงการมาปรับใชจริงในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากรัฐบาลสหพันธฯ ตัดสินใจลาชาเก่ียวกับการยกเลิก
คาธรรมเนียมการใชไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน (EEG-Umlage)1 เพ่ือลดตนทุนการผลิตและสรางศักยภาพในการ
แขงขันในทองตลาด (สินคาท่ีผลิตจากพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว หรือ Green Hydrogen2 มีตนทุนสูงกวาสินคาท่ีผลิต

1 EEG-Umlage คือผลตางระหวางราคาขายและราคาผลิตไฟฟาจากพลังงานหมนุเวียนที่ผูใชไฟฟาตองรับตามกฎหมายแหลงพลังงานหมุนเวียน (Erneubare-Energien Gesetz)  
2 พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) เปนกาซไฮโดรเจนที่ไดจากกระบวนการแยกน้ํา HO2 ออกเปนกาซไฮโดรเจน (H2) และกาซออกซิเจน (O2) ซ่ึงเปนกระบวนการ 
   ไฟฟาเคมี (Electro Chemical Process) ที่ใชกระแสไฟฟาที่มาจากพลังงานหมุนเวยีน  

         
 

                                                        



จากพลังงานฟอสซิล) ท้ังนี้ บริษัทท่ีพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตเครื่องอิเล็กโทรไลตสําหรับผลิตพลังงานไฮโดรเจน อาทิ 
บริษัท Siemens AG และบริษัท MAN Energy Solutions ไดยืนยันในท่ีประชุมถึงความพรอมในการผลิตสินคาออก
สูทองตลาด 
   - ขอเสนอแนะของท่ีประชุม ระหวางการประชุม Handelblatt Wasserstoffgipfel 
นักวิทยาศาสตรและตัวแทนภาคอุตสาหกรรมไดเสนอแนะรัฐบาลสหพันธฯ ในประเด็นสําคัญ ดังนี้ (1) รัฐบาล  
สหพันธฯ ควรเรงผลักดันโครงการนํารองพลังงานไฮโดรเจนสูการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับความ
ตองการพลังงานจํานวนมากของภาคอุตสาหกรรมหลังจากท่ีสหพันธฯ จะยกเลิกพลังงานนิวเคลียรภายในป 2565 
และเพ่ือสามารถบรรลุเปาหมายความเปนกลางทางสภาพอากาศของสหพันธฯ ภายในป 2588 (ค.ศ. 2045)          
(2) เรงตัดสินใจเก่ียวกับการลดหยอน หรือยกเลิก EEG-Umlage เพ่ือใหสินคาท่ีผลิตจากพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว    
มีราคาถูกลง ท้ังนี้ CEO ของบริษัท BASF AG บริษัทผลิตเคมีภัณฑรายใหญของสหพันธฯ เสนอใหรัฐบาลสหพันธฯ 
กําหนดมาตรการกระตุนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบใหมดวย  
      3.2 โครงการทอสงกาซ Nord Stream 2 ตามท่ีประธานาธิบด ีBiden ของสหรัฐอเมริกา 
ประกาศระงับมาตรการคว่ําบาตรตอบริษัทตางๆ ท่ีรวมดําเนินการกอสรางทอ Nord Stream 2 เนื่องจากเห็นวา   
การคว่ําบาตร จะสงผลกระทบตอความสัมพันธฯ ระหวางสหรัฐอเมริกากับสหพันธฯ อียู และประเทศพันธมิตรยุโรป
อ่ืน ๆ นั้น ลาสุด  นาง Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ ไดออกมาแสดงความยินดีตอการระงับมาตรการคว่ําบาตร
ดังกลาว และยืนยันถึงความพรอมท่ีจะเจรจากับสหรัฐอเมริกา เพ่ือหาจุดยืนรวมกันในการแกปญหาความขัดแยง
ระหวางรัสเซียและยูเครน นอกจากนี้ นาย Heiko Maas รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศสหพันธฯ ไดออกมาชื่นชม
ประธานาธิบดี Biden วามีแนวคิดท่ีสรางสรรคท่ีตัดสินใจยกเลิกการคว่ําบาตร ท้ังท่ีไมเห็นดวยกับโครงการทอสงกาซ
ดังกลาว โดยนาย Maas ยืนยันวากระทรวงตางประเทศสหพันธฯ ยินดีท่ีจะหารือกับสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับโครงการ
ดังกลาวตอไป อนึ่ง โครงการทอสงกาซ Nord Stream 2 เปนโครงการท่ีมีความยาวกวา 1,200 กิโลเมตร เพ่ือลําเลียง
กาซจากรัสเซียตัดผานทะเลบอลติกมายังสหพันธฯ ซ่ึงมีท้ังฝายท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยกับโครงการฯ ดังนี้ 
   (1) สหพันธฯ และออสเตรีย เปน 2 ประเทศท่ีสนับสนุนโครงการฯ อยางชัดเจนมาตั้งแต
เริ่มแรก โดยบริษัทเอกชน 2 ใน 3 รายท่ีเขารวมลงทุนในโครงการดังกลาวเปนบริษัทสัญชาติเยอรมัน และออสเตรีย  
   (2) คณะกรรมาธิการอียูยังลังเลตอโครงการฯ เนื่องจากกังวลวา อียูจะตองพ่ึงพาพลังงาน
จากรัสเซียมากเกินไป และมองวาบทบาทของสหพันธฯ ในการเปนคูคาโดยตรงกับรัสเซียเพียงลําพังเปนการละเมิด
กฎหมายวาดวยการแขงขันของอียู 

(3) ประเทศยุโรปตะวันออก อาทิ โปแลนด ยูเครน ไมเห็นดวย เนื่องจากโครงการดังกลาว 
ทําใหสหพันธฯ กลายเปนคูคาโดยตรงกับรัสเซีย และกาซจะถูกแจกจายโดยสหพันธฯ ไปยังประเทศตางๆ ในยุโรป
ตะวันออก และยุโรปตอนกลาง ทําใหยูเครนและโปแลนดสูญเสียบทบาทการเปนตัวกลางในการแจกจายกาซ 
      3.3 การขยายการสรางสถานีชารจยานยนตไฟฟาแบบเร็ว ลาสุด รัฐสภาสหพันธฯ ไดมีมติผาน 
รางกฎหมายพ้ืนฐานสําหรับการประมูลสรางสถานีชารจยานยนตไฟฟาความเร็วสูงขนาดมากกวา 150 กิโลวัตต 
จํานวน 1,000 สถานี ท่ัวสหพันธฯ ภายในป 2566 โดยผูท่ีไดรับคัดเลือกจะไดรับเงินสนับสนุนการลงทุนบางสวน  
จากรัฐบาลสหพันธฯ ท้ังนี้ รัฐบาลสหพันธฯ คาดวาโครงการดังกลาวจะชวยกระตุนใหประชาชนหันมาใชยานยนต
ไฟฟาเพ่ิมมากข้ึน  อยางไรก็ดี ท่ีผานมา นักลงทุนมองวา ผลตอบแทนจากการลงทุนสรางสถานีชารจไฟฟายังคง
คอนขางต่ํา เนื่องจากยังไมมีการใชยานยนตไฟฟาอยางแพรหลาย ดังนั้น รัฐบาลสหพันธฯ จึงไดบรรจุการทําสัญญา
ระยะยาวไวในกฎหมายพ้ืนฐานสําหรับการประมูลโครงการดวย ท้ังนี้ ตามขอมูลของกระทรวงคมนาคมสหพันธฯ 
ปจจุบันสหพันธฯ มีสถานีชารจยานยนตไฟฟาสาธารณะความเร็วสูงขนาดมากกวา 150 กิโลวัตต จํานวน 800 สถานี 
ซ่ึงคิดเปนเพียงรอยละ 2.4 ของจํานวนสถานีชารจยานยนตไฟฟาสาธารณะทุกประเภทในสหพันธฯ 
      3.4 การลงทุนดานพลังงานของภาคเอกชนสหพันธฯ ในสหรัฐอเมริกา บริษัท RWE AG บริษัท
ดําเนินธุรกิจดานพลังงานรายใหญของสหพันธฯ และบริษัท National Grid ของสหราชอาณาจักร ไดลงนามความ
รวมมือขยายธุรกิจฟารมกังหันลมนอกชายฝงในอาวนิวยอรก ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา 
ท้ังนี้ บริษัท RWE AG เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานฟารมกังหันลมบก ฟารมโซลา และระบบกักเก็บพลังงานใน

         
 



สหรัฐอเมริกามาเปนเวลานานแลว ขณะท่ีบริษัท National Grid ของสหราชอาณาจักร เปนบริษัทท่ีใหบริการ
โครงขายไฟฟาและกาซท่ีเปนท่ียอมรับใน สหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ การขยายการลงทุนดานธุรกิจกังหันลมนอกชายฝงของ 
2 บริษัทขางตน เปนผลจากการท่ีมลรัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา วางเปาหมายติดตั้งกังหันลมนอกชายฝงท่ีมีกําลัง   
การผลิตรวม 9,000 เมกะวัตต เพ่ือแจกจายไฟฟาผานโครงขายไฟฟาไปท่ัวประเทศภายในป 2578 
  4. พัฒนาการเกี่ยวกับวัคซีนปองกันเช้ือไวรัสโควิด-19 
      4.1 การปรับโครงสรางโรงงานผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท BioNTech ซ่ึงเปน
บริษัทสหพันธฯ ท่ีรวมพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ กับบริษัท Pfizer ของสหรัฐอเมริกา ไดรับใบอนุญาตเพ่ิมเติม
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของของสหพันธฯ ใหปรับโครงสรางโรงงานผลิตท่ีเมือง Marburg รัฐ Hessen สหพันธฯ ซ่ึง  
การอนุมัติครั้งนี้ นับเปนกาวสําคัญในการผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ในโรงงานแหงนี้ใหไดตามเปาหมาย 1 พันลาน
โดสตอป ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดวางแผนนําผลกําไรท่ีไดจากการจําหนายวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ไปลงทุนพัฒนาและวิจัย
ผลิตภัณฑยาอ่ืนๆ ตอไป อาทิ ยารักษาโรคมะเร็ง ยารักษาโรคติดเชื้อท่ัวไป (infectious diseases) ยารักษาอาการ
อักเสบ และยารักษาโรคภูมิตานทานเนื้อเยื่อตนเอง (autoimmune diseases) เปนตน 

    4.2 การทําสัญญาซ้ือวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ของอีย ูลาสุดอียูไดลงนามในสัญญาจัด 
ซ้ือวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ เพ่ิมเติมจากบริษัท BioNTech/Pfizer ซ่ึงตามสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ จะทยอยสงมอบ
วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ 1.8 พันลานโดส (มูลคาประมาณ 35 พันลานยูโร) ใหกับอียูภายในป 2566 โดยวัคซีนปองกัน
เชื้อไวรัสฯ ท่ีจะสงมอบใหอียูท้ังหมดเปนวัคซีนท่ีผลิตในอียูเทานั้น  ท้ังนี้ ประเทศสมาชิกอียูท้ังหมด ยกเวนฮังการี 
ประสงคจะจัดซ้ือวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ภายใตสัญญาฉบับนี้  อยางไรก็ดี อียูไมไดใหขอมูลเก่ียวกับเหตุผลในการ
ปฏิเสธท่ีจะซ้ือวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ตามสัญญาฉบับนี้ของฮังการีแตอยางใด โดยในหวงท่ีผานมา ฮังการีไดจัดซ้ือ
วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ เพ่ิมเติมจากรัสเซียและจีนดวยตนเองนอกเหนือจากท่ีไดรับแบงสรรจากอียู อนึ่ง การทํา
สัญญาจัดซ้ือวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ของอียูฉบับนี้มีจุดประสงคเพ่ือเรงฉีดวัคซีนใหประชากรในอียูอยางท่ัวถึง 
นอกจากนี้ อียูยังมีความประสงคท่ีจะบริจาควัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ บางสวนใหกับโครงการ Covax ของ      
องคการอนามัยโลกดวย 
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