
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบตนเดือนตุลาคม 2564 

1.   แนวโนมราคาสินคาในสหพันธฯ 
      สหพันธฯ กําลังประสบปญหาราคาสินคาสูงข้ึน โดยราคาสินคาเดือนสิงหาคม 2564 สูงข้ึน 

รอยละ 13.4 เม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2563 ซ่ึงเปนอัตราเพ่ิมสูงสุดนับตั้งแตมีการจัดตั้งสหภาพการเงิน 
(Monetary Union) ในป 2542 ท้ังนี้ ปจจัยท่ีทําใหราคาสินคาสูงข้ึนไดแก (1) การเพ่ิมข้ึนของราคาวัตถุดิบในการผลิต 
ท่ีสืบเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบในทองตลาด (2) การเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงาน ท่ีเกิดจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ     
หลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการเก็บคาธรรมเนียมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในอัตรา 25 
ยูโร/ตัน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 เปนผลใหราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (เบนซิน และดีเซล) กาซธรรมชาติ เพ่ิมข้ึนดวย 
และ (3) การเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟอ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติสหพันธฯ รายงานอัตราเงินเฟอสหพันธฯ ในเดือน 
กันยายน 2564 สูงถึงรอยละ 4.1 (เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2564 อยูท่ีรอยละ 3.8 และ 3.9) ทําใหผูผลิตปรับ
ราคาสินคาเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ นักเศรษฐศาสตรไดคาดการณวา ภายในสิ้นป 2564 อัตราเงินเฟอในสหพันธฯ อาจจะเพ่ิม
สูงข้ึนถึงรอยละ 5 แตอัตราเงินเฟอท่ีสูงข้ึนจะเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเพียงชั่วคราวเทานั้น โดยอัตราเงินเฟอนาจะ
กลับมาออนตัวอีกครั้งในป 2565 

2. แนวโนมระบบการจางงานแบบ short-time work (Kurzarbeit)1 ของสหพันธฯ 
                     สถาบันเพ่ือการวิจัยดานเศรษฐกิจ (Ifo Institute for Economic Research) ไดรายงานวา จํานวน
การจางงานแบบ short-time work ของสหพันธฯ มีแนวโนมลดลง โดยเดือนกันยายน 2564 อัตราการจางงานแบบ 
short-time work อยูท่ีจํานวน 610,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 1.8 ของผูมีงานทํา (เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 
2564 อยูท่ีรอยละ 3.2 และ 2.1 ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม ถึงแมวาอัตราการจางงานแบบ short-time work โดยรวม
จะมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง แตอัตราการจางงานแบบ short-time work ในสาขาอุตสาหกรรมกลับมีแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับการผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต และ
ภาคอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ท้ังนี้ อัตราการจางงานแบบ short-time work ลดลงอยางมากในสาขาการใหบริการ 
ภายหลังจากท่ีรัฐบาลสหพันธฯ ไดยกเลิกมาตรการ lockdown   

3. ภาคอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแปรรูป 
    3.1 ภาคอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแปรรูปของสหพันธฯ เปนภาคอุตสาหกรรมท่ีใชพลังงานปริมาณ 

มากและเปนสาขาท่ีปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) สูงเกือบ 40.4 ลานตัน/ป หรือคิดเปนรอยละ 5 ของ      
การปลอยกาซ CO2 ของสหพันธฯ ท้ังหมด  
                     3.2 ภาคอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแปรรูปมีตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนเนื่องจากตองจัดซ้ือใบอนุญาต    
การปลอยกาซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ซ่ึงอียูไดประกาศใชตั้งแตป 2548 เพ่ือกระตุนใหทุก
ภาคสวนดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายการปกปองสภาพภูมิอากาศ โดยในชวงหลายเดือนท่ีผานมาราคา ETS 
ของสหพันธฯ ไดเพ่ิมสูงข้ึนกวา 60 ยูโร/การปลอยกาซเรือนกระจก 1 ตัน หรือ 60 ยูโร/tCO2e (ป 2563 ราคาอยูท่ี 
25 ยูโร/ tCO2e) สงผลใหบริษัทผลิตเหล็กแปรรูปรายใหญของสหพันธฯ ไดแก (1) บริษัท  Salzgitter AG และ (2) 
บริษัท Thyssen-Krupp AG ไดซ้ือ ETS กักตุนไวใชจนถึงป 2573 โดยเฉพาะบริษัท Salzgitter AG ไดซ้ือ ETS กักตุน
ไว ณ ป 2564 รวมมูลคากวา 1 พันลานยูโร การซ้ือ ETS กักตุนไวของบริษัทผลิตเหล็กแปรรูปดังกลาว สงผลใหองคกร
อนุรักษธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศออกมาติเตียนวาสหพันธฯ มีการออก ETS มากเกินไป  
               4.  โรงงานผลิตลิเทียมไฮดรอกไซด (Lithium Hydroxide)2 ในรัฐ Brandenburg สหพันธฯ 

    4.1 บริษัท Rock Tech บริษัทรวมทุนสัญชาติเยอรมัน-แคนาดา วางแผนกอตั้งโรงงานผลิต 

1 Short-time work หรือ Kurzarbeit เปนแผนการลดการทํางานของลูกจาง โดย บ. นายจางที่ไดรับผลกระทบจะลด ชม. การทํางานของลูกจางลงโดย ไม
ตองออกจากงาน และลูกจางจะยังคงไดรับเงินคาจางสวนใหญ ซ่ึง รบ. สหพันธฯ เปนผูใหเงินอุดหนุนคาจางบางสวน 
2
 ลิเทียมไฮดรอกไซด (Lithium Hydroxide) เปนสารประกอบที่ไดจากแรลิเทียมที่เปนโลหะสีขาวนุม และใชเปนสวนประกอบในการผลิตแบตเตอรี 

 

         
 

                                                        



ลิเทียมไฮดรอกไซด (Lithium Hydroxide) ในรัฐ Brandenburg สหพันธฯ ซ่ึงจะเปนโรงงานผลิต Lithium 
Hydroxide ท่ีใหญท่ีสุดในยุโรป ท้ังนี้ Lithium Hydroxide เปนวัตถุดิบท่ีสําคัญท่ีใชในการผลิตแบตเตอรีสําหรับ
รถยนตไฟฟา โดยบริษัทฯ วางแผนกอสรางโรงงานในตนป 2565 ในพ้ืนท่ีหางจากโรงงานผลิตรถยนตไฟฟาของบริษัท 
Tesla บริษัทรถยนตสัญชาติสหรัฐอเมริกาเพียง 60 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิตตั้งแต 2567 เปนตนไป โดยวางแผนผลิต 
Lithium Hydroxide ในระยะแรกจาํนวน 24,000 ตัน/ป ซ่ึงการผลิตจํานวนดังกลาวเพียงพอตอการผลิตแบตเตอรี
สําหรับรถยนตไฟฟาจํานวน 500,000 คัน ท้ังนี้ บริษัทฯ จะนําเขาแรลิเทียมจากเหมืองแรของแคนาดา  
                    4.2 การจัดตั้งโรงงานของบริษัท Rock Tech ในรัฐ Brandenburg สหพันธฯ จะทําใหอุตสาหกรรม
ผลิตรถยนตไฟฟาของอียูพ่ึงพาวัตถุดิบจากจีนนอยลง และยังทําใหรัฐ Brandenburg กลายเปนภูมิภาคแรกของอียูท่ี
เปนศูนยรวมของการผลิตรถยนตไฟฟาเกือบครบวงจร เนื่องจากกอนหนานี้ บริษัท Tesla บริษัทผลิตรถยนตไฟฟาของ 
สหรัฐอเมริกาไดประกาศลงทุนสรางโรงงานผลิตแบตเตอรีสําหรับรถยนตไฟฟาควบคูไปกับการตั้งโรงงานผลิตรถยนต
ไฟฟาท่ีรัฐ Brandenburg นอกจากนี้ บรษัิท BASF AG บริษัทผลิตเคมีภัณฑรายใหญของสหพันธฯ ก็มีแผนจะตั้ง
โรงงานผลิตแผนธาตุบวก (แคโทด) ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี ในเขต Schwarzheide รัฐ 
Brandenburg ภายในอีกไมก่ีเดือนขางหนา                   
               5. โรงงานผลิตเช้ือเพลิงสังเคราะห (Synthetic Fuel) สําหรับเครื่องบินแหงแรกของสหพันธฯ 
                    5.1 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 องคกร atmosfair ของสหพันธฯ ไดทําพิธีเปดโรงงานผลิตเชื้อเพลิง
สังเคราะหสําหรับเครื่องบินในรูปแบบเชิงพาณิชยแหงแรกท่ีเมือง Werte รัฐ Lower Saxony ท้ังนี้ เชื้อเพลิง
สังเคราะห (Synthetic Fuel) ไดจากการนําน้ํา (HO2) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มาผานกระบวนการ 
electrolysis เพ่ือแยกอะตอมของน้ํา (HO2) และกาซ CO2 ออกเปนกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และกาซ
ไฮโดรเจน (H2) ซ่ึงเรียกวา Syngas แลวนํา Syngas ท่ีไดไปผานกระบวนการ Fischer –Tropsch3 เพ่ือใหไดมาซ่ึง
เชื้อเพลิงสังเคราะห  
                    5.2 โรงงานผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหสําหรับเครื่องบินแหงแรกของสหพันธฯ จะเริ่มทําการผลิตในชวง
ครึ่งปหลังของป 2565 โดยในระยะเริ่มแรกจะจํากัดการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหอยูท่ีปริมาณ 1 ตัน/วัน ซ่ึงสายการบิน 
Lufthansa ไดลงนามในสัญญาจัดซ้ือเชื้อเพลิงสังเคราะหเปนรายแรก โดยสัญญาซ้ือขายมีกําหนดระยะเวลา 5 ป ท้ังนี้ 
สหพันธฯ ตั้งเปาหมายใชเชื้อเพลิงสังเคราะหใหถึงรอยละ 0.5 ของการใชพลังงานท้ังหมดของภาคธุรกิจการบิน 
(50,000 ตัน/ป) ภายในป 2579 อยางไรก็ตาม ราคาเชื้อเพลิงสังเคราะหสําหรับเครื่องบินมีราคาสูงกวาน้ํามันกาด 
(Kerosene) ถึง 10 เทา 
                    5.3 การตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหสําหรับเครื่องบินในเชิงพาณิชยของสหพันธฯ ไดรับการ 
ชื่นชมจากฝายการเมืองอยางมากวาเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีจะชวยใหสหพันธฯ สามารถบรรลุเปาหมายการเปน 
Greenhouse gas emission neutrality ภายในป ค.ศ. 2045 โดยนาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรีสหพันธฯ 
กลาววาการเปดโรงงานแหงนี้เปน “important event” ของสหพันธฯ และใหความเห็นวาสหพันธฯ ควรขยาย    
การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะหสําหรับเครื่องบินในระดับท่ีใหญข้ึนตอไป 
                6. การรถไฟของสหพันธฯ  
                    6.1 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 การรถไฟแหงสหพันธฯ (Deutsche Bahn AG) รวมกับบริษัท 
Siemens AG เปดตัวรถไฟอัตโนมัติไรคนขับขบวนแรกในนครฮัมบูรก สหพันธฯ โดยรถไฟดังกลาวถือเปนรถไฟ
อัตโนมัติไรคนขับขบวนแรกของโลกท่ีใชรางรวมกับรถไฟขบวนอ่ืนๆ และควบคุมผานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ 
อยางไรก็ตาม รถไฟขบวนดังกลาวยังคงมีเจาหนาท่ีประจําอยูในหองควบคุมเพ่ือดูแลความเรียบรอย โดยจะเริ่ม
ใหบริการตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 เปนตนไป ท้ังนี้ โครงการรถไฟอัตโนมัติไรคนขับเปนสวนหนึ่งของโครงการ
ปรับปรุงระบบรถไฟความเร็วสูงของนครฮัมบูรกท่ีไดวางงบประมาณไวกวา 60 ลานยูโร 

3
 Fischer –Tropsch เปนกระบวนการแปลงสวนผสมของกาซไฮโดรเจน (H2) และคารบอนมอนอกไซด (CO) ใหเปนไฮโดรคารบอนเหลวและสารหลอลื่น 

หรือ น้ํามันดิบสังเคราะห และกลั่นเปนเชื้อเพลิงสังเคราะหในข้ันตอไป 

         
 

                                                        



                   6.2 Deutsche Bahn AG วางแผนขยายการใหบริการรถไฟความเร็วสูง ICE Sprinter ไปยังเมืองท่ี  
มีการใชเสนทางการบินภายในประเทศจํานวนมาก เชน กรุงเบอรลิน นครแฟรงกเฟรต นครมิวนิก นครฮัมบูรก และ
เมืองโคโลญ ตั้งแตป 2565 เปนตนไป เพ่ือแขงขันกับสายการบินภายในประเทศ โดยจะเพ่ิมการใหบริการรถไฟเท่ียว
เชาและเท่ียวเย็นเพ่ือรองรับลูกคาธุรกิจ พรอมท้ังจะเพ่ิมการใหบริการดวยรถไฟความเร็วสูงรุน ICE4 ภายในป 2564 
ซ่ึงรถไฟรุนนี้สามารถบรรจุผูโดยสารได 918 คน ท้ังนี้ Deutsche Bahn AG จะประกาศแผนเสนทางเดินรถไฟใหมใน
วันท่ี 12 ธนัวาคม 2564 โดยจะขยายการใหบริการเสนทางระยะไกลเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.9 และจะมีการปรับคาโดยสาร
รถไฟสูงข้ึนดวย อยางไรก็ตาม อัตราคาบัตรโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนยังคงต่ํากวาอัตราเงินเฟอของสหพันธฯ ในปจจุบันท่ีอยูท่ี
รอยละ 4.1 
                7. ขอมูลเพ่ิมเติม 
                    7.1 สื่อรายงานขอมูลอางอิงจากกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ วา ตั้งแตเริ่มมีการระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลสหพันธฯ มีโครงการชวยเหลือและเยียวยาผลกระทบดานเศรษฐกิจ ในสาขาตาง ๆ 
รวมงบประมาณจํานวนกวา 1,000,000 ลานยูโร และในรูปแบบเงินชวยเหลือนายจางลกูจางในโครงการ short-time 
work  อีกกวา 40,000 ลานยูโร แตจนถึงวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 ไดมีการอนุมัติวงเงินชวยเหลือไปท้ังสิ้น 123,000    
ลานยูโร หรอืคิดเปนเพียงรอยละ 12.3 ของกรอบเงินชวยเหลือตาง ๆ รวมกันทุกโครงการ ซ่ึง กระทรวงเศรษฐกิจและ
พลังงานสหพันธฯ ประเมินวา รากฐานเศรษฐกิจ ในประเทศท่ีคอนขางดีทําใหเจาของธุรกิจสามารถผานพนชวงวิกฤติ 
ไปไดโดยไมจําเปนตองขอรับเงินเยียวยาจากรัฐมากนัก และในภาพรวมเศรษฐกิจสหพันธฯ ในปท่ีแลวไดรับผลกระทบ
โดย GDP หดตัวลงราวรอยละ 5 ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ย GDP ของสหภาพยุโรปท่ีหดตัวเฉลี่ยรอยละ 6.3 

7.2 การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมของสหพันธฯ เริ่มมีสัญญาณบงบอกวาพรรค Social Democratic 
Party (SPD) อาจจะสามารถเจรจาจัดตั้งรัฐบาลรวมกับพรรค Green และพรรค Free Democratic Party (FDP) 
หรือTraffic Light Coalition ไดสําเร็จ ท้ังนี้ ประธานสมาคมอุตสาหกรรมแหงสหพันธฯ (Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V –BDI) ไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาลชุดใหมจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลสหพันธฯ เพ่ือทําหนาท่ี
ดูแลการเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการระบบราชการสูระบบดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากบริษัท
จํานวนมากในสหพันธฯ ตองประสบกับปญหาการดําเนินธุรกิจท่ีลาชา เนื่องจากระบบราชการท่ีลาสมัย ซ่ึงสงผลตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธฯ  
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