
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบตนเดือน สิงหาคม 2564 

 

  1. การสงออกและการนําเขาของสหพันธฯ 
                     1.1 การสงออก สํานักงานสถิติแหงชาติสหพันธฯ รายงานการสงออกของสหพันธฯ เดือนมิถุนายน 
2564 มีมูลคารวม 118.7 พันลานยูโร เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.3 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 23.6 
เทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 โดยนับวาเปนการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึนเปนเวลา 14 เดือน ติดตอกันของสหพันธฯ และ
นับเปนครั้งแรกท่ีการสงออกของสหพันธฯ สูงกวาระดับการสงออกของเดือนกุมภาพันธ 2563 ซ่ึงเปนชวงเวลากอนท่ี 
รัฐบาลสหพันธฯ ออกมาตรการ lockdown เพ่ือรับมือการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  
                     1.2 การนําเขา สํานักงานสถิติแหงชาติสหพันธฯ รายงานการนําเขาของสหพันธฯ เดือนมิถุนายน 
2564 มีมูลคา 2.4 พันลานยูโร เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.6 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.0 เทียบกับ
เดือนมิถุนายน 2563   
                 2. การขยายเวลาการใหเงินชวยเหลือในชวงการแพรระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล
สหพันธฯ 
                     เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 ในการประชุม Coronagipfel ซ่ึงเปนการประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับการ
รับมือการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระหวางรับบาลสหพันธฯ และรัฐบาลรัฐตางๆ ของสหพันธฯ ท่ีประชุม
เห็นพองใหมีการขยายระยะเวลาการใหเงินชวยเหลือแกผูท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการ lockdown ของรัฐบาล 
สหพันธฯ (Überbrückungshilfe)0

1 ออกไปอีกเปนเวลา 3 เดือน จนถึงสิ้นป 2564 (เดิมโครงการชวยเหลือจะสิ้นสุดใน
เดือนกันยายน 2564) ซ่ึงการขยายโครงการใหเงินชวยเหลือครั้งนี้จะเรียกวาโครงการ Überbrückungshilfe Plus 
นอกจากนี้ รัฐบาลฐตาง ๆ ไดเรียกรองใหรัฐบาลสหพันธฯ ขยายเวลาการใหเงินชวยเหลือ Kurzarbeitergeld2 
เพ่ิมเติมอีกดวย ซ่ึงนาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ กลาววารัฐบาลสหพันธฯ จะตองผลักดัน 2 ประเด็น
ดังกลาวในกลุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายรัฐบาลในรัฐสภาตอไป 

       3. แผนการจัดสงพัสดุของบริษัท DHL Express  
           บริษัท DHL Express ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท Deutsche Post AG3 ไดทําการสั่งซ้ือ

เครื่องบินไฟฟารุน ALICE จํานวน 12 ลํา จากบริษัท Aviation ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวางสหรัฐอเมริกาและ
อิสราเอล เพ่ือใชขนสงพัสดุเรงดวน (Express) โดยเครื่องบินไฟฟารุน ALICE เปนเครื่องบินขนาดเล็ก ขับเคลื่อนดวย
นักบินเพียงคนเดียว สามารถขนสงสิ่งของได 1,200 กิโลกรัม และมีระยะทางบินไดไกลสุด 815 กิโลเมตร/การชารจ
ไฟฟาหนึ่งครั้ง ท้ังนี้ หลังจากการเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจคาขายออนไลนสงผลใหการจัดสงพัสดุแบบเรงดวน 
(Express) เติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัท DHL Express ตองใชเครื่องบิน Boeing 777 กวา 200 ลํา สําหรับ
ใหบริการจัดสงพัสดุ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สอดคลองกับแนวทางการปกปองสภาพภูมิอากาศของ 
รัฐบาลสหพันธฯ บริษัทฯ จึงไดวางแผนใชเครื่องบินไฟฟารุน ALICE ขนสงพัสดุเรงดวน โดยคาดวาบริษัท Aviation 
จะสามารถสงมอบเครื่องบินดังกลาวใหบริษัทฯ ไดภายในป 2567   

       4. การพัฒนาวัคซีนและยาตานเช้ือไวรัส COVID-19 
           4.1 บริษัท BioNTech บริษัทสัญชาติสหพันธฯ ท่ีรวมมือพัฒนาและผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส 

COVID-19 กับบริษัท Pfizer ของสหรัฐอเมริกามีผลกําไรในการดําเนินธุรกิจไตรมาสท่ี 2 ของป 2564 สูงถึง 2.8 

1 Überbrückungshilfe เปนโครงการใหความชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ lockdown เพื่อรับมือการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล
สหพันธฯ ซ่ึงปจจุบันแบงโครงการออกเปน 3 ชวง ดังนี้ (1) Überbrückungshilfe I (2) Überbrückungshilfe II และ (3) Überbrückungshilfe III  โดยโครงการ
ชวยเหลือดังกลาวจะมีการกําหนดคุณลักษณะของผูที่ไดรับการชวยเหลือ จํานวนเงินที่ไดรับการชวยเหลือ และระยะเวลาในการใหความชวยเหลือใหเหมาะสมกับ
สถานการณในแตละชวง  
2 Kurzarbeitergeld เปนเงินอุดหนุนสวนหนึ่งที่รัฐบาลสหพันธฯ จายใหแกลูกจางของบริษัทที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ตามแผนการลดชั่วโมงการทํางานของลูกจาง โดยลูกจางไมตองออกจากงาน (short-time work) 
3 บริษัท Deutsche Post AG เปนบริษัทดําเนินการดานไปรษณียและดานโลจสิติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของสหพันธฯ เดิมเปนหนวยงานของ 
รัฐบาลสหพันธฯ แตไดถูกแปรรูปเปนบริษัทในป ค.ศ. 1995 โดยปจจุบันรัฐบาลสหพันธฯ ถอืหุนรอยละ 21 ของหุนทั้งหมด   

         
 

                                                        



พันลานยูโร (ชวงไตรมาสท่ี 2 ของป 2563 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจขาดทุนถึง 88.3 ลานยูโร) โดยตามขอมูลของบริษัทฯ 
ในครึ่งปแรกของป 2564 บริษัทฯ ไดสงมอบวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส COVID-19 กวา 1 พันลานโดส ไปยังกวา 100 
ประเทศแลว และคาดวาภายในสิ้นป 2564 จะสามารถสงมอบวัคซีน ใหกับประเทศตาง ๆ เพ่ิมข้ึนอีกรวมกวา 2.2 
พันลานโดส อนึ่ง จากผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีสรางผลกําไรจํานวนมากสงผลใหมูลคาหุนของบริษัทฯ มี
มูลคาเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยมีมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ในระหวางวัน และปจจุบันมีมูลคากวา 400 ดอลลารสหรัฐ/
หุน (หุนของบริษัทฯ ในชวงเริ่มนําเขาสูตลาดหลักทรัพยมีมูลคาเพียง 15 ดอลลารสหรัฐ/หุน) ท้ังนี้ ตามรายงานของ
สํานักงานขาว Bloomberg มูลคาหุนของบริษัท BioNTech ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วสงผลใหนาย Ugur Sahin 

กรรมการบรหิารของบริษัทฯ ซ่ึงถือหุนของบริษัทฯ รอยละ 17 (มูลคา 13 พันลานยูโร) กาวข้ึนมาเปนมหาเศรษฐี     

1 ใน 10 คนของสหพันธฯ   
           4.2 การวิจัยสารสกัดตานเชื้อไวรัส COVID-19 นักวิทยาศาสตรของกลุมวิจัยระดับนานาชาตินําโดย 

Goethe University ของสหพันธฯ ไดรับเงินสนับสนุน 10 ลานยูโรจากอียูเพ่ือการศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพของ
สาร FX06 ในการตอตานเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีรุนแรงโดยการปกปองเซลลหลอดเลือด โดยจะทําการศึกษาวิจัยจาก
ผูปวยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีแสดงอาการรุนแรง ท้ังนี้ สาร FX06 เปนสารท่ีเคยนํามาใช กับการทดลองรักษาผู  
ติดเชื้ออีโบลามาแลว นอกจากนี้ ในการทดลองตัวยาครั้งแรกกับผูติดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีแสดงอาการรุนแรง      
ผลปรากฏวาการทํางานของปอดคนไขดีข้ึน  

       5. ขอมูลเพ่ิมเติม 
           5.1 ผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท BioNTech ในขอ 4.1 ทําใหนักเศรษฐศาสตรคาดวา

บริษัท BioNTech เพียงบริษัทเดียวจะสามารถขับเคลื่อน GDP ของสหพันธฯ ใหเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 0.5 ในป 2564    
ซ่ึงนักเศรษฐศาสตรเห็นวา ปรากฏการณเชนนี้ไมเกิดข้ึนบอยนักในสหพันธฯ ท้ังนี้ นักเศรษฐศาสตรสวนใหญคาดวา
เศรษฐกิจสหพันธฯ โดยรวมป 2564 จะเติบโตท่ีรอยละ 4 โดยการเติบโตของเศรษฐกิจท่ีมาจากบริษัท BioNTech 
เพียงแหงเดียวคิดเปน 1 ใน 8 ของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงรัฐบาลสหพันธฯ ใหความเห็นวาบริษัทฯ       
ไมเพียงแตพัฒนาวัคซีนท่ีมีคุณภาพเทานั้น แตยังกระตุนเศรษฐกิจมหภาคของสหพันธฯ ใหแข็งแกรงดวย  
                     5.2 สมาพันธสมาคมนายจางแหงสหพันธฯ (Confederation of German Employers' 
Associations-BDA) ไมเห็นดวยกับแนวทางของรัฐบาลสหพันธฯ ท่ีจะยกเลิกมาตรการการตรวจหาเชื้อไวรัส         
COVID-19 โดยไมเสียคาใชจายแกผูท่ีไมเขารับการฉีดวัคซีน (จะยกเลิกมาตรการในวันท่ี 11 ตุลาคม 2564) โดย     
ใหความเห็นวา หากรัฐบาลสหพันธฯ จะยกเลิกมาตรการดังกลาวก็ควรยกเลิกระเบียบขอบังคับท่ีใหนายจางจัดซ้ือ      
ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ไวบริการแกลูกจาง (Corona occupational health and safety ordinance) ซ่ึง
ไดมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 เมษายน 2564 เปนตนมาดวย เนื่องจากขอกําหนดดังกลาวเปนการผลักภาระคาใชจาย
ในการจัดซ้ือชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 ใหกับนายจางเพียงฝายเดียว ซ่ึงมีแนวโนมวาในอนาคตชุดตรวจหาเชื้อไวรัส 
COVID-19 อาจปรับราคาเพ่ิมสูงข้ึนจากปจจุบัน 
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