
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบปลายเดือนสิงหาคม 2564 

  1. งบประมาณของรัฐบาลสหพันธฯ และรัฐบาลรัฐตาง ๆ ของสหพันธฯ 
      1.1 การขาดดุลงบประมาณ สํานักงานสถิติแหงสหพันธฯ ไดรายงานตัวเลขการใชงบประมาณของ 

รัฐบาลสหพันธฯ และรัฐบาลรัฐตาง ๆ ของสหพันธฯ ในชวงครึ่งปแรกของป 2564 ซ่ึงขาดดุลรวมท้ังสิ้นจํานวน 80.9 
พันลานยูโร หรือคิดเปนเปนรอยละ 4.7 ของ GDP สหพันธฯ ซ่ึงนับวาเปนการขาดดุลงบประมาณสูงสุดเปนครั้งท่ี 2 
(ครั้งแรกป 2538) นับตั้งแตสหพันธฯ มีการรวมประเทศระหวางเยอรมนีตะวนัตกและเยอรมนีตะวันออกอยางเปน
ทางการเม่ือป 2534 โดยรัฐบาลสหพันธฯ และรัฐบาลรัฐตาง ๆ ของสหพันธฯ มีคาใชจายรวมจํานวน 879.2 พันลาน 
ยูโร ซ่ึงสวนใหญใชในการรับมือการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะท่ีมีรายรับจากการจัดเก็บภาษีรวม
เพียงจํานวน 798.3 พันลานยูโร  

       1.2 ความเห็นของนักเศรษฐศาสตรสหพันธฯ นักเศรษฐศาสตรสหพันธฯ จากธนาคารกลางสหพันธฯ 
(Deutsche Bundesbank) และธนาคาร ING-DiBa ใหความเห็นวางบประมาณสวนใหญของรัฐบาลสหพันธฯ และ 
รัฐบาลรัฐตาง ๆ ของสหพันธฯ ใชไปเพ่ือรับมือการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาทิ คาวัคซีน คาใชจาย
ชดเชยใหแกโรงพยาบาล เงินชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากมาตรการรับมือการแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของ
รัฐบาล สหพันธฯ ในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีสามารถชวยใหเศรษฐกิจสหพันธฯ ฟนตัวไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้          
นักเศรษฐศาสตรจากธนาคาร Deutsche Bank ไดคาดการเพ่ิมเติมวาเศรษฐกิจสหพันธฯ จะกลับมาฟนตัวเทากับ
ระดับกอนเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสิ้นป 2564 และงบประมาณขาดดุลของสหพันธฯ    
จะลดลงรอยละ 1.5 ในป 2565 เนื่องจากรัฐบาลสหพันธ และรัฐบาลรัฐตาง ๆ จะสิ้นสุดภาระการใหเงินชวยเหลือแก 
ผูไดรับผลกระทบจากมาตรการรับมือการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  

  2. การแขงขันดานอุตสาหกรรมสงออกของสหพันธฯ กับจีน 
      จากขอมูลการศึกษาวิจัยของสถาบันเศรษฐกิจเยอรมัน (German Economic Institute) อุตสาหกรรม

การสงออกของสหพันธฯ ไปยังตลาดอียูกําลังเผชิญการแขงขันอยางรุนแรงกับจีน เนื่องจากจีนมีแนวโนมขยาย      
การสงออกสินคาไปยังตลาดอียูมากข้ึน โดยท่ีผานมาสินคาท่ีจีนสงออกไปยังอียูเพียงสินคาประเภทสิ่งทอ ของเลน และ
เครื่องใชไฟฟาท่ัวไปเทานั้น แตปจจุบันจีนยังสงออกสินคาท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีซับซอน (Sophisticated Product) 
อาทิ สินคาดานวิศวกรรมเครื่องกล เวชภัณฑ และยานยนต ดวย ซ่ึงสินคาดังกลาวเปนสินคาสําคัญท่ีสหพันธฯ สงออก
ไปยังตลาดอียูและท่ัวโลก โดยอียูนําเขาสินคารวมทุกประเภทจากจีนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 50.7 ในป 2543 เปนรอยละ 
68.2 ในป 2562 ท้ังนี้ รัฐบาลจีนตั้งเปาท่ีจะผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศสูการเปนผูนําดานอุตสาหกรรมของโลก
ใหสําเร็จภายในป 2592 อนึ่ง นาย Joachim Lang กรรมการผูจัดการสมาคมอุตสาหกรรมแหงสหพันธฯ (Ferderal 
Association of German Industry) เห็นวาการแขงขันโดยท่ัวไปเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจท่ีดี อยางไรก็ตาม ระบบ 
เศรษฐกิจท่ีถูกแทรกแซงโดยภาครัฐนับเปนการบอนทําลายการแขงขันของตลาดโลกเสรี ดังนั้น สหพันธฯ ตองคํานึงถึง
การแขงขันกับจีนภายใตเง่ือนไขการแทรกแซงจากรัฐบาลจีนดวย 

  3. นโยบายและมาตรการปกปองสภาพภูมิอากาศ (Climate protection) ของอียู  
      3.1 อียูตั้งเปาหมายลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซต (CO2) รอยละ 55 จากป 1990 ภายในป 

2030 โดยเตรียมออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือบังคับใชกับสาขาการบิน ไดแก (1) การจัดเก็บภาษีน้ํามันกาด (Kerosene 
tax) (2) การเพ่ิมความเขมงวดในการออกขอกําหนดและภาระผูกพันในการปลอยมลพิษของสายการบิน และ (3)  
การกําหนดโควตาการใชน้ํามันกาดสังเคราะห (Synthetic kerosene) อยางนอยรอยละ 5 กับสายการบินท่ีลงจอด
เติมเชื้อเพลิงในเขตอียู นอกจากนี้ อียูยังวางแผนท่ีจะสรางโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
สังเคราะหในทาอากาศยานขนาดใหญของอียูดวย  
                3.2 ความเห็นของผูบริหารสายการบิน Lufthansa ของสหพันธฯ  ผูบริหารสายการบิน Lufthansa    
ไมเห็นดวยกับมาตรการขางตนของอียู เนื่องจากกังวลวาสายการบินฯ จะสูญเสียศักยภาพในการแขงขันเนื่องจาก
ตนทุนสูงข้ึน อันเปนผลมาจากการออกมาตรการดังกลาวของอียู นอกจากนี้ มาตรการตาง ๆ ของอียจูะทําใหเกิด  
ความยุงยากอยางมากตอสายการบิน Lufthansa ในการทําความรวมมือกับสายการบินอ่ืน ๆ ดวย ท้ังนี้ ผูบริหาร   
สายการบิน Lufthansa เห็นวากับมาตรการจัดเก็บภาษีบัตรโดยสารเครื่องบิน (Ticket tax) ซ่ึงเรียกเก็บกับทุก     

         
 



สายการบินท่ีมีการจําหนายบัตรโดยสารในอียู (บังคับใชมาตั้งแตป 2554) เปนมาตรการท่ีเหมาะสมอยูแลว เนื่องจาก
การจัดเก็บภาษีดังกลาวเปนการกระจายภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนแกผูโดยสารทุกคนอยางเทาเทียมกัน  
                3.3 ความเห็นของนาย Jan-Christoph Oetjen  หนึ่งในคณะกรรมการดานการขนสงของ             
สภาอียู (จากพรรค Free Democratic Party :FDP) เห็นวามาตรการของอียูอาจทําใหสายการบินท่ีอยูภายใต
ขอกําหนดของอียูสูญเสียศักยภาพในการแขงขัน และประเมินวาการหาเสียงสนับสนุนความคิดเห็นของผูบริหาร    
สายการบิน Lufthansa เปนไปไดคอนขางยาก อยางไรก็ตาม นาย Oetjen ยืนยันวาตนเองจะสนับสนุนการใช
มาตรการและขอกําหนดท่ีรับประกันการสรางความสามารถในการแขงขันของสายการบินตอไป 
           4. โครงการสรางทาเทียบเรือขนถายกาซธรรมชาติเหลว (Liquefired Natural Gas Terminal: LGN-
Terminal) ของสหพันธฯ 
              4.1 การประเมินโครงการ LGN-Terminal ผูเชี่ยวชาญจากคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตร
พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮัมบูรก (Technical University of Hamburg) ประเมินวาการวางแผนสราง 
LGN-Terminal ณ เมือง Brunsbüttel ในรัฐ Schleswig-Holstein ของบริษัท LNG Terminal GmbH จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในระยะยาว เนื่องจากทาเทียบเรือดังกลาวสามารถปรับใชขนถายกาซอ่ืน ๆ ท่ีอยูในรปูของเหลว 
อาทิ กาซไฮโดรเจนเหลว กาซมีเทนเหลว กาซแอมโมเนียเหลว ไดในอนาคต อยางไรก็ดี การใชทาเทียบเรือสําหรับ
ขนสงกาซอ่ืน ๆ จําเปนตองปรับระบบเทคนิคใหสอดคลองกับชนิดของกาซตาง ๆ ดวย ท้ังนี้ โครงการ LGN-Terminal 
ณ เมือง Brunsbüttel เปน 1 ใน 3 โครงการสรางทาเทียบเรือขนถายกาซธรรมชาติเหลวของ สหพันธฯ (อีก 2 
โครงการวางแผนสรางท่ีเมือง Stade และ เมือง Wilhelmshaven) โดยบริษัท LNG Terminal GmbH ไดยื่นขอ
อนุมัติสรางโครงการตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบของสหพันธฯ เม่ือเดือนมิถุนายน 2564   
               4.2 ความเห็นรัฐบาลสหพันธฯ ตอโครงการ LNG-Terminal ณ เมือง Brunsbüttel สหพันธฯ  ปจจุบนั
สหพันธฯ ยังไมมีทาเทียบเรือสําหรับขนสงกาซธรรมชาติเหลวเปนของตนเอง รัฐบาลสหพันธฯ จึงเห็นดวยกับโครงการ
ดังกลาว นอกจากนี้ รัฐบาลสหพันธฯ ยังตองการสรางความเชื่อม่ันแกสหรัฐอเมริกาวาสหพันธฯ มีความมุงม่ันท่ีจะ
สรางโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงกาซเปนของตนเอง หลังจากท่ีกอนหนานี้ สหรัฐอเมริกาไมเห็นดวยกับโครงการสราง
ทอสงกาซ Nordstream 2 และเห็นวาสหพันธฯ ควรมีโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงกาซเปนของตนเองเพ่ือสามารถ
เขาถึงพลังงานอ่ืน ๆ ไดดวย ท้ังนี้ บริษัท LNG Terminal GmbH ไมจําเปนตองสรางโครงขายกาซดวยตนเอง แต
รัฐบาลสหพันธฯ จะเชื่อมตอโครงการ LNG-Terminal ณ เมือง Brunsbüttel กับโครงขายกาซสาธารณะ โดยจะเรียก
เก็บคาบริการโครงขายกาซจากผูใชบริการโครงขายกาซท้ังหมด    
                4.3 การตอตานโครงการ LNG-Terminal ณ เมือง Brunsbüttel สหพันธฯ องคกรคุมครองสิ่งแวดลอม
สหพันธฯ (Die Deutsche Umwelthilfe e.V) ไดออกมาตอตานโครงการ LNG-Terminal เนื่องจากเห็นวารัฐบาล
สหพันธฯ ควรสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการขนสงกาซท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพ้ืนท่ีดังกลาวเปน
พ้ืนท่ีขนาดใหญเหมาะสมท่ีจะสรางโครงการทาเทียบเรือขนถายพลังงานเพ่ืออนาคต เชน พลังงานไฮโดรเจนสีเขียว 
กาซสังเคราะห และกาซชีวภาพ   

 5. การประชุมสุดยอดดานอุตสาหกรรมรถยนต (Autogipfel) 
     เม่ือวัน 18 สิงหาคม 2564 ไดมีการประชุมสุดยอดดานอุตสาหกรรมรถยนต (Autogipfel) ในรูปแบบ

ออนไลนระหวางนาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ รัฐบาลรัฐตางๆ ผูแทนจากภาคอุตสาหกรรมรถยนต
ของสหพันธฯ สหภาพแรงงานสาขาอุตสาหกรรมรถยนต นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร โดยสามารถสรุปสาระ   
การประชุมได ดังนี้ 

     5.1 การจัดตั้งกองทุนสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต รัฐบาลสหพันธฯ ไดประกาศจัดตั้งกองทุน 1 พันลาน  
ยูโร เพ่ือเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมรถยนตของสหพันธฯ จากการผลิตรถยนตท่ีขับเคลื่อนแบบสันดาปสูการผลิต
รถยนตท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟาหรือพลังงานอ่ืน ๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภายในป 2568 โดยแบงเงินกองทุนออกเปน 
3 สวน ดังนี้ (1) จํานวน 340 ลานยูโร สําหรับจัดตั้งเครือขายเพ่ือเปนศูนยพัฒนายุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอุตสาหกรรมรถยนต (2) จํานวน 340 ลานยูโรสําหรับพัฒนาระบบดิจิทัล และ (3) จํานวน 320 ลานยโูร 
สําหรับสนับสนุนกลุม SMEs เพ่ือมุงสูการผลิตผลิตภัณฑใหกับอุตสาหกรรมรถยนตท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟาและ
ขับเคลื่อนดวยเซลลเชื้อเพลิง รวมถึงใชเปนกองทุนสําหรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมแกพนักงาน 

     5.2 ความเห็นของสมาคมอุตสาหกรรมรถยนต นาง Hildegard Müller ประธานสมาคมอุตสาหกรรม
รถยนต เห็นดวยกับการจัดตั้งเงินกองทุนของรัฐบาลสหพันธฯ เนื่องจากเห็นวาเงินกองทุนดังกลาวสามารถขับเคลื่อน  

         
 



การจางงานและกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ นาง Müller ยังใหความเห็นวาการเรงขยาย      
การสรางสถานีชารจยานยนตไฟฟาใหท่ัวถึงทุกภูมิภาคเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง     
การผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต และไดเรียกรองใหรัฐบาลสหพันธฯ ตอรองกับคณะกรรมาธิการอียูใหขยาย
ระยะเวลาในการตั้งเปาหมายในการกําหนดอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสําหรับรถยนตท่ีผลิตใหมให
เขมงวดข้ึนกวาปจจุบัน (ปจจุบันอียูกําหนดอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 95g CO2/km และรถตูอยูท่ี   
47g CO2/km ระหวางป 2563-2567)  

     5.3 ความเห็นของสมาคมดานสิ่งแวดลอมของสหพันธฯ ผูเชี่ยวชาญดานการจราจรขององคกร         
ดานสิ่งแวดลอมของสหพันธฯ อาทิ สมาพันธฯ เพ่ือสิ่งแวดลอมและการปกปองธรรมชาติสหพันธฯ (Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland) Greenpeace ไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาลสหพันธฯ หยุดใชนโยบาย
ดานการปกปองสภาพภูมิอากาศท่ีไมมีการกําหนดทิศทางและเปาหมายท่ีแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลสหพันธฯ 
ตองหยุดสนับสนุนการผลิตรถยนตแบบ Plug-In-Hybrid1 โดยใชเงินภาษีของประชาชนนอกจากนี้ องคกรดาน
สิ่งแวดลอม ยังเรียกรองใหรัฐบาลสหพันธฯ เรงวางมาตรการท่ีชัดเจนสําหรับภาคอุตสาหกรรมรถยนตเพ่ือลด       
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ใหเร็วท่ีสุด 
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1 ระบบปล๊ักอินไฮบริด (Plug-in Hybrid) หรือรูจักกันในชื่อ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle :PHEV) เปนรถยนตระบบผสมผสานที่ใชการเผาไหมของ

เคร่ืองยนตแบบสันดาป และการใชมอเตอรไฟฟาจากแบตเตอร่ีเพื่อการขับเคล่ือน 
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