
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบปลายเดือนกันยายน 2564 

   1. แนวโนมคาไฟฟาในสหพันธฯ 
                 1.1 สหพันธฯ กําลังประสบปญหาคาไฟฟาครัวเรือนท่ีสูงข้ึนเปนประวัติการณ โดยราคาไฟฟาในรอบ    
1 ป ท่ีผานมาสูงข้ึนจาก 28.65 เซนต/กิโลวัตตชั่วโมง เปน 30.54 เซนต/กิโลวัตตชั่วโมง หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 
6.6 ซ่ึงผูประกอบการดานพลังงานบางรายไดประกาศข้ึนราคาไฟฟาเนื่องจากมีคาใชจายในการจัดซ้ือไฟฟาเพ่ิมข้ึน  
โดยผูเชี่ยวชาญดานพลังงานคาดวาในชวงตนป 2565 ราคาไฟฟาอาจสูงข้ึนอีก 3 เซนต/กิโลวัตตชั่วโมง ท้ังนี้ สมาคม 
การจัดการดานพลังงานและน้ําแหงสหพันธฯ (Federal Association of Energy and Water Management- 
BDEW) รายงานวา ปญหาหลักท่ีทําใหราคาไฟฟาพุงสูงข้ึนเกิดจากการเรียกเก็บภาษีไฟฟาท่ีมีอัตราสูงของรัฐบาล
สหพันธฯ โดยคาใชจายในการใชไฟฟาทุกๆ 100 ยูโร จะมีคาภาษีไฟฟารวมอยูดวยเกือบ 50 ยูโร นอกจากนี้        
การข้ึนราคาใบรับรองการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและราคากาซท่ีใชสําหรับโรงผลิตไฟฟาในชวง 2 ปท่ีผานมา 
ยังเปนอีก 1 ปจจัยท่ีกระตุนใหราคาไฟฟาในสหพันธฯ พุงสูงข้ึนดวย  
                 1.2 สมาคม BDEW วิเคราะหวา ราคาภาษีไฟฟาท่ีสูงข้ึนเปนปจจัยท่ีสงผลเสียตอการท่ีบริษัทตางชาติ   
จะเลือกสหพันธฯ เปนแหลงลงทุน และเปนอุปสรรคตอการสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้ นาย Holger Lösch รองประธานสมาพันธอุตสาหกรรมแหงสหพันธฯ ยังวิเคราะหวาการจัดเก็บภาษีไฟฟา
ในอัตราท่ีสูงของรัฐบาลสหพันธฯ สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมของสหพันธฯ ดวย และไดเรียกรองใหรัฐบาล    
ชุดใหมแกไขปญหาดังกลาวเปนอันดับแรก ท้ังนี้ ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานวิเคราะหวา การแกไขปญหาราคาไฟฟาท่ีดี
ท่ีสุดคือการสงเสริมใหมีการเพ่ิมการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงในปจจุบันคาธรรมเนียมการใชไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน (EEG-Umlage)1 มีแนวโนมท่ีลดลงแลว อยางไรก็ตาม รัฐบาลสหพันธฯ ชุดใหมก็ควรพิจารณายกเลิก  
EEG-Umlage ใหเร็วท่ีสุด เพ่ือชวยเหลือผูบริโภคและภาคอุตสาหกรรมของสหพันธฯ ซ่ึงกอนการเลือกตั้งท่ัวไปของ
สหพันธฯ พรรคตาง ๆ ไดใชนโยบายการยกเลิก EEG-Umlage ในการรณรงคหาเสียงมาโดยตลอด 
             2. แนวโนมคาธรรมเนียมการใชพลังงานหมุนเวียน (EEG-Umlage) 
                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ คาดวาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 เปนตนไป 
คาธรรมเนียม EEG-Umlage นาจะลดลงมาอีก 1 ใน 3 สวน และนาจะถูกยกเลิกภายในอีก 3 ปขางหนา เน่ืองจาก
ปจจุบันมีการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ท้ังน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ          
มีความเห็นวา อัตราเงินเฟอในปจจุบันของสหพันธฯ ท่ีสูงถึงรอยละ 3.9 เกิดจากราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงขึ้นมาก ดังน้ัน 
รัฐบาลสหพันธฯ ควรจายเงินสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม โดยนํารายไดท่ีไดรับจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2-Preis) มาทดแทนการเก็บ EEG-Umlage ท้ังน้ี ในสวนของสภาหอการคาและ
อุตสาหกรรมสหพันธฯ ไดเรียกรองใหรัฐบาลสหพันธฯ รับผิดชอบคาใชจายดานพลังงานหมุนเวียนท้ังหมด โดยการยกเลิก 
EEG-Umlage ใหเร็วท่ีสุด และเรียกรองใหรัฐบาลสหพันธฯ เก็บภาษีไฟฟาในอัตราท่ีตํ่าลงดวย 
              3. การยกเลิกเชื้อเพลิงชีวภาพที่ทําจากน้ํามันปาลมของสหพันธฯ 
                  เมื่อวันท่ี 22 กนัยายน 2564 รัฐบาลสหพันธฯ ไดยกเลิกการใหเงินสนับสนุนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจาก
นํ้ามันปาลม และหามผูผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงใชนํ้ามันปาลมผสมนํ้ามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ เพื่อรักษาโควตาการลดกาซเรือน
กระจก โดยจะมีผลต้ังแตป 2566 เปนตนไป ท้ังน้ี รัฐบาลสหพันธฯ มีเปาหมายสนับสนุนการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีทําจาก
ของเสีย และวัสดุเหลือใช เชน ปุยคอก หรือฟาง ทดแทนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากนํ้ามันปาลม อน่ึง ปจจุบันมีการใช
นํ้ามันปาลมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพคิดเปนรอยละ 20 ของการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพท้ังหมดในสหพันธฯ 

   4. การวางแผนโครงการทอสงกาซของสหพันธฯ  
                 บริษัท Tennet Holding B.V. บริษัทประกอบการโครงขายสงไฟฟาในเมือง Arnhem เนเธอรแลนด 
บริษัท Gasunie Deutschland GmbH & Co.KG บริษัทผูประกอบการเครือขายทอสงกาซในเมือง Hannover และ 
บริษัท Thysongas GmbH บริษัทประกอบการเครือขายทอสงกาซในเมือง Dortmund สหพันธฯ ไดวางแผนรวม 

1
 EEG-Umlage คาธรรมเนียมการใชไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีน ตามกฎหมายพลังงานหมุนแหลงเวียน (Erneubare-Energien Gesetz)  

         
 

                                                        



เพ่ือพัฒนาทอสงกาซจากเขตชายฝงของรัฐ Schleswig-Holstein ไปยังเขตอุตสาหกรรมทางตะวันตกของสหพันธฯ 
โดยมีแผนขยายโครงการใหครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศภายในป 2573 ท้ังนี้ โครงการดังกลาวครอบคลุม  
การปรับทอสงกาซธรรมชาติท่ีมีอยูเดิมเพ่ือใชในการขนสงกาซไฮโดรเจนดวย รวมท้ังจะมีการสรางทอสงกาซใหม
เพ่ิมข้ึนบางสวน นอกจากนี้ บริษัทท้ัง 3 ยังใหความเห็นวารัฐ Schleswig-Holstein และบริเวณภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของรัฐ Lower-Saxony เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการสรางโรงงานผลิตกาซไฮโดรเจน เนื่องจากภูมิภาคดังกลาวมี
ฟารมกังหันลมจํานวนมาก นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธฯ ยังจําเปนตองมีการวางแผนบูรณาการ
โครงขายไฟฟาและเครือขายทอสงกาซไปพรอมกันดวย อนึ่ง ผูเชี่ยวชาญของหนังสือพิมพ Handelblatt หนังสือพิมพ
เศรษฐกิจของสหพันธฯ มีความเห็นวา โครงการทอสงกาซขางตนมีความสําคัญอยางยิ่งตอรัฐ Lower-Saxony 
เนื่องจากเนเธอรแลนดไดประกาศหยุดผลิตกาซธรรมชาติในเมือง Groningen ซ่ึงเคยเปนแหลงกาซธรรมชาติท่ีสําคัญท่ี
สงกาซมายังรัฐ Lower Saxony 

  5. ขอพิพาทเรือดําน้ําระหวางออสเตรเลียและฝรั่งเศส และผลกระทบท่ีมีตอภาคอุตสาหกรรมสหพันธฯ 
                ภายหลังท่ีรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจัดซ้ือเรือดําน้ําพลังงานนิวเคลียรจากอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา 
และยกเลิกสัญญาซ้ือเรือดําน้ําจากฝรั่งเศส ทําใหฝรั่งเศสมีแนวโนมท่ีจะคัดคานขอตกลงการคาเสรีระหวางอียูและ
ออสเตรเลีย ซ่ึงมีการเจรจาใกลเสร็จสิ้นแลว ท้ังนี้ ความพยายามของฝรั่งเศสท่ีจะคัดคานขอตกลงการคาเสรีดังกลาว
อาจทําใหการเจรจาท่ียังไมเสร็จสิ้นลมเหลวหรือลาชาได ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคาของสหพันธฯ ไปยัง
ออสเตรเลีย โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมรถยนตและเครื่องจักรสําหรับการขุดเจาะถานหิน อยางไรก็ดี สถานการณ
ความตรึงเครียดทางการเมืองระหวางออสเตรเลียและจีนในชวงท่ีผานมา ทําใหออสเตรเลียพยายามท่ีจะขยายตลาด
สงออกเนื้อสัตว และผลิตภัณฑนมมายังอียู ดังนั้น การสนับสนุนของฝรั่งเศสในการเจรจาขอตกลงการคาเสรีระหวาง  
อียูและออสเตรเลียจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอออสเตรเลีย 
       6. อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลของสหพันธฯ  
 6.1 อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลมีความสําคัญตอตลาดแรงงานของสหพันธฯ มากท่ีสุด โดยมีผู
ทํางานในสาขานี้ถึง 1.3 ลานคน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลยังเปนตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมท่ีสําคัญ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสหพันธฯ ดวย  
                6.2 ในชวงหลายปท่ีผานมาภาคอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลของสหพันธฯ เคยครองตลาดจีนถึง  
รอยละ 80 แตปจจุบันประสบปญหาการแขงขันอยางรุนแรงจากบริษัทสัญชาติจีน นอกจากนี้ วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลยังมีกระบวนการผลิตท่ีมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดท่ีสูงมาก และ
ถึงแมจะมีการปรับกระบวนการผลิตสูการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแลว ก็ยังตองประสบปญหาตนทุนการผลิต    
ท่ีสูงข้ึน ดังนั้น เพ่ือรับมือกับปญหาขางตน บริษัทสหพันธฯ หลายแหงจึงไดพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีใช
วัตถุดิบท่ีหาไดงายจากทองตลาด รวมถึงไดออกมาเรียกรองใหรัฐบาลสหพันธฯ ชุดใหมจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใหเหมาะสม นอกจากนี้ ไดเรียกรองใหรัฐบาลชุดใหมจัดหาระบบอินเตอรเน็ตท่ี
สามารถเชื่อมตอขอมูลไดอยางรวดเร็วและเสถียรดวย  เนื่องจากอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกลตองพ่ึงพาระบบ
ซอฟแวรอยางมาก 

  7. ขอสังเกตุ 
                ผลการเลือกตั้งท่ัวไปของ สหพันธฯ ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2564 ปรากฏวาไมมีพรรคใดไดเสียง
ขางมากเพียงพอท่ีจะจัดตั้งรัฐบาลเพียงลําพัง ทําใหพรรค Social Democratic Party (SPD) และกลุม Union 
Parties (CDU/CSU) ซ่ึงไดรับเสียงขางมากเปนอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ พยายามเจรจากับพรรคอ่ืน ๆ เพ่ือจัดตั้ง
รัฐบาลชุดใหม ท้ังนี้ คาดการณวาการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมของสหพันธฯ นาจะมีทางเลือกใน 2 รูปแบบ ไดแก (1) 
พรรค SPD พรรค Green และ Free Democratic Party (FDP) หรือ (2) กลุม Union (CDU/CSU) พรรค Green 
และพรรค FDP อยางไรก็ตาม ภาคธุรกิจในสหพันธฯ คาดหวังท่ีจะใหมีการจัดตั้งรัฐบาลรวมท่ีมีนโยบายเสริมสราง
ความแข็งแกรงดานเศรษฐกิจ สงเสริมธุรกิจ SMEs และ Start-Up นโยบายลดราคาพลังงาน การวางระบบราชการ   
ท่ีไมซับซอน สงเสริมระบบดิจิทัล และคาดหวังท่ีจะใหพรรคในกลุมท่ี 2 รวมกันจัดตั้งรัฐบาลใหมไดสําเร็จ เนื่องจาก
เชื่อม่ันวากลุมดังกลาวมีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดด ี                     
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