
รายงานข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจของสหพันธ์ฯ  

รอบปลายเดือนตุลาคม 2564 

1. การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจสหพันธ์ฯ  
1.1 GDP กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ฯ รายงานเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 ว่า เศรษฐกิจ

สหพันธ์ฯ ขยายตัวดีขึ้นและตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ เนื่องจากภาคเศรษฐกิจได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์ฯ 
นับต้ังแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและราคาพลังงาน 
ท่ีสูงขึ้นในปัจจุบันท าให้กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ฯ ปรับตัวเลขการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมของปี 
2564 ลงเป็นร้อยละ 2.6 (จากเดิมร้อยละ 3.5) ท้ังนี้ คาดว่าเศรษฐกิจสหพันธ์ฯ จะกลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วอีกครั้งในปี 2565               
โดยคาดว่า GDP จะเติบโตถึงร้อยละ 4.1   
                      1.2 อัตราเงนิเฟ้อ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและราคาพลังงานท่ัวโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อใน
ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (เดือนกันยายน 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 4.1) อย่างไรก็ตาม กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ฯ 
คาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อจะเริ่มอ่อนตัวลงในช่วงเปลี่ยนผ่านของปี 2564-2565 เนื่องจากมาตรการลดภาษีมูลค่าเพิม่ชั่วคราว
ของรัฐบาลสหพันธ์ฯ1 ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเดิมท่ีผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้นในช่วงท่ีผ่านมาจะไม่มีผลต่ออัตราเงินเฟ้ออีก
ต่อไป โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 จะอยู่ท่ีร้อยละ 3 ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.7 
ตามล าดับ 
                 2. พลังงาน 
                     2.1 ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับการยกเลิกพลังงานนิวเคลียร์ของสหพันธ์ฯ ตามท่ีรัฐบาลชุดก่อนของสหพันธ์ฯ2  
(วาระปี 2552-2556) ได้ประกาศยกเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในปี ค.ศ. 2022 (หลังจากเกิดภัยพิบัติท่ีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ในเมืองฟูกุชิมาของญี่ปุ่นเมื่อปี 2554) และต่อมาเมือ่ปี 2563 รัฐบาลชุดปัจจุบันของสหพันธ์ฯ ได้ประกาศจะยกเลิก
การใช้พลังงานถ่านหินภายในปี ค.ศ. 2038 นั้น ส่งผลให้หลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ว่ารัฐบาลสหพันธ์ฯ ท้ัง 2 ชุด ตัดสินใจด้าน
นโยบายพลังงานผิดพลาด เนื่องจากการยกเลิกการใช้พลังงานท้ัง 2 ประเภทพร้อมกันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน เนื่องจากสหพันธ์ฯ มีพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการใชภ้ายในประเทศ ซึ่งท าให้ราคาพลังงานเริ่มปรับตัวสูงขึ้น
มากแล้วในปัจจุบัน นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์และภาคธุรกิจยังคาดการณ์ว่าสหพันธ์ฯ อาจต้องน าเข้าพลังงานนิวเคลียร์จาก
ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฮโดรเจนและเชื้อเพลิงสังเคราะห์ เพื่อการมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Climate 
neutrality และได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหพันธ์ฯ ยืดเวลาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ออกไป  
                     2.2 ปัญหาท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 บริษัท Gazprom บริษัทพลังงานสัญชาติรัสเซียได้สร้างท่อ     
ส่งก๊าซ Nord Stream 2 เสร็จแล้ว และพร้อมที่จะให้บริการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังสหพันธ์ฯ และประเทศต่าง ๆ ในยุโรป 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้รับอนุญาตจากสหพันธ์ฯ ให้ส่งก๊าซผ่านท่อดังกล่าว เนื่องจากองค์กรเครือข่ายสหพันธ์ฯ 
(Federal Network Agency) ซึ่งเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ดูแลตลาดไฟฟ้า ก๊าซ โทรคมนาคม ไปรษณีย์ และทางรถไฟของ
สหพันธ์ฯ ก าลังอยู่ในช่วงตรวจสอบว่า การส่งก๊าซผ่านท่อ Nord Stream 2 ขัดต่อข้อก าหนดของอียูหรือไม่ ทั้งนี้ อียู
ก าหนดว่าผู้ประกอบกิจการท่อส่งก๊าซและบริษัทจัดหาก๊าซต้องไม่เป็นผู้ประกอบการรายเดียวกัน โดยการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 มกราคม 2565 อนึ่ง นาง Annalena Baerbock หัวหน้าพรรค Green ส่งสัญญาณว่า 
ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตส่งก๊าซผ่านท่อก๊าซ Nord Stream 2 ทั้งนี้ หากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ระหว่างพรรค Social 
Democratic Party (SPD) พรรค Green และพรรค FDP หรือ Traffic Light Coalition เป็นผลส าเร็จ และนาง 
Baerbock ยังคงยืนกรานไม่เห็นด้วยในประเด็นข้างต้นก็อาจท าให้ปัญหาโครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 ยืดเยื้อ
ออกไปอีก 

                                                        
1 รัฐบาลสหพนัธ์ฯ ใชม้าตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Mehrwertsteuer/MwSt) เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลอืประชาชนในชว่งการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563  
2 รัฐบาลผสมระหว่างกลุ่ม Union Parties (CDU/CSU) และ Free Democratic Party (FDP) 



             3. ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
                 3.1 นอกจากปัญหาการขาดแคลนแผงวงจรรวม (Chips) แล้ว ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สหพันธ์ฯ 
ยังประสบปัญหาการขาดแคลนอะลูมิเนียม (Aluminium) ด้วย โดยการผลิตอะลูมิเนียมจะต้องใช้แมกเนเซียมจ านวนมาก
เป็นส่วนประกอบด้วย และตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ราคาแมกเนเซียมสูงขึ้นกว่าร้อยละ 260 นอกจากนี้  
การผลิตอะลูมิเนียมต้องใช้พลังงานจ านวนมาก ท าให้จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมรายใหญ่ของโลกต้องควบคุมปริมาณ  
การผลิตอะลูมเินียมให้สอดคล้องกับนโยบายการปกป้องสภาพอากาศ เนื่องจากจีนผลิตอะลูมิเนียมโดยใช้พลังงานถ่านหิน 
โดยปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นมีผลท าให้การผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลกลดลง นอกจากนี้ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 1 คันในสหพันธ์ฯ 
ต้องใช้อะลูมิเนียมถึง 600 กิโลกรัม เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าต้องแบกรับน้ าหนักของแบตเตอรี จึงจ าเป็นต้องใช้อะลูมิเนียม
ซึ่งมีน้ าหนักเบาทดแทนเหล็กแปรรูปในการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยานยนต์ ท าให้สหพันธ์ฯ ไม่มีอะลูมิเนียมเพียงพอต่อ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบการผลิตได้ออกมาวิจารณ์ว่า ภาคอุตสาหกรรม    
ยานยนตร์มุ่งแก้แต่ปัญหาการขาดแคลน Chips และละเลยการจัดหาอะลูมิเนียมส ารองไว้ พร้อมแนะน าภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ว่า ควรมีการจัดหาวัตถุดิบที่ส าคัญต่อการผลิตจากหลายประเทศและไม่ควรพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนเป็นหลัก  
                 3.2 ส านักงานการขนส่งแห่งสหพันธ์ฯ (Kraftfahrtbundesamt) รายงานว่า ยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle: PHEV3 มีแนวโน้มได้รับการจดทะเบียนในสหพันธ์ฯ เพ่ิมมากข้ึน (เดือนกันยายน 2564 จด
ทะเบียนอยู่ที่ร้อยละ 11.6 ของยานยนต์ที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมด) เนื่องจาก รฐับาลสหพันธ์ฯ ได้ขยายระยะเวลา
และปรับเงื่อนไขการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ PHEV โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2022 และปี ค.ศ. 2025  รฐับาลสหพันธ์ฯ 
จะให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อยานยนต์ PHEV เมื่อขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 60 และร้อยละ 80 ตามล าดับ 
โดยสถาบันวิจัย Frauenhofer เมือง Karlsruhe สหพันธ์ฯ รายงานว่า ที่ผ่านมาผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า PHEV ส่วนใหญ่
ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าต่ ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวสามารถอ่านได้จากระบบคอมพิวเตอร์บนหน้าปัดยานยนต์ 
อนึ่ง ขณะนี้ บางประเทศในยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร เนเธอรแ์ลนด์ ได้ประกาศยกเลิกการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ซื้อ   
ยานยนต์ไฟฟ้า PHEV แล้ว 

  4. บริษัท Cosco ของจีนลงทุนท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าในนครฮัมบูร์ก สหพันธ์ฯ 
                4.1 บริษัท Cosco บริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลรายใหญ่ของรัฐบาลจีนเข้าซื้อหุ้นในท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 
(Container Terminal) ในนครฮัมบูร์ก โดยซื้อหุ้นร้อยละ 35 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านยูโร ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัท 
Cosco ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ของบริษัทท่าเทียบเรือ Piraeus ในกรุงเอเธนส์ และซื้อหุ้นบริษัทท่าเทียบเรือ Noatum 
ของสเปน โดยบริษัท Cosco ไดล้งทุนซื้อหุ้นท่าเทียบเรือขนส่งสินค้ากว่า 52 แห่งทั่วโลกแล้ว  
                          4.2 ปัจจุบันหลายฝ่ายในสหพันธ์ฯ เริ่มกังวลเกี่ยวกับการลงทุนกว้านซื้อหุ้นท่าเทียบเรือหลายแห่งในยุโรปของ
บริษัท Cosco และให้ความเห็นว่ารัฐบาลจีน ก าลังมองหาผลประโยชน์จากนานาประเทศอย่างเข้มข้น รวมทั้งต้องการใช้
อ านาจทางเศรษฐกิจอย่างมีเป้าหมาย เนื่องจากขณะนี้นโยบายของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเป็นปฏิปักษ์ต่อจีน ท าให้จีนใช้
การลงทุนในท่าเทียบเรือในยุโรปเพื่อรักษาอ านาจทางการค้าของตนเอง และวางแผนระยะยาวในการสร้างแรงกดดัน
เชิงกลยุทธ์เพื่อไม่ให้รัฐบาลสหพันธ์ฯ ชุดใหม่มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา ภายใต้นโยบายการต่างประเทศ 
Transatlantic Partnership4 ของสหพันธ์ฯ 
 

                                                        
3
 ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดปลั๊กอิน  (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) เป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่สามารถท างานทั้งในรูปแบบการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

หรือการใช้ไฟฟ้าโดยการเสียบปลั๊กชาร์จไฟ (plug-in) 
4 นโยบายการต่างประเทศของสหพันธ์ฯ ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา อาทิ ดา้นความมั่นคงในภูมิภาค 
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาษี และเทคโนโลยใีหม่ เป็นต้น 



             5. วัคซีน 
                 บริษัท BioNTech บริษัทผลิตวัคซีนของสหพันธ์ฯ ได้วางแผนจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส 
COVID-19 ในแอฟริกา ซึ่งโรงงานแห่งแรกจะเริ่มก่อสร้างในช่วงกลางปี 2565 และตั้งเป้าการผลิตจ านวน 50 ล้านโดส/ปี 
อย่างไรก็ตาม บริษัท BioNTech ยังไม่ได้ระบุที่ตั้งของโรงงานผลิต ทั้งนี้ บริษัท BioNTech ได้ลงนามในหนังสือแสดง
เจตจ านง (Letter of Intent) กับสถาบัน Pasteur de Dakar ของเซเนกัล และประเทศรวันดา เพื่อสร้างเครือข่าย     
การผลิตวัคซีนในระดับภูมิภาคและเพ่ือการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 และวัคซีนป้องกันเชื้อโรคอ่ืน ๆ 
รวมถึงมีเป้าหมายในการสร้างศักยภาพการผลิตวัคซีนแบบยั่งยืนเพื่อสร้างเสถียรภาพของระบบสาธารณะสุขในแอฟริกา 
โดยก่อนหน้านี้ บริษัท BioNTech ได้ประกาศจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อมาลาเรียและวัณโรคโดยใช้เทคโนโลยี 
mRNA ในเซเนกัลและรวันดา นอกจากนี้ บริษัท Biovac บริษัทผลิตวัคซีนของแอฟริกาใต้ได้ประกาศเตรียมเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ของบริษัท BioNTech ด้วย จึงอาจเป็นไปได้ที่บริษัท 
BioNTech จะใช้แอฟริกาใต้เป็นฐานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ในแอฟริกา    
             6. ข้อมูลเพิ่มเติม 
                  การเจรจาจัดต้ังรัฐบาลสหพันธ์ฯ ชุดใหม่ระหว่างพรรค Social Democratic Party (SPD) พรรค Green 
และพรรค FDP หรือ Traffic Light Coalition ได้ท าข้อตกลงท่ีจะวางงบประมาณจ านวนมากส าหรับนโยบายการปกป้อง
สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจ าเป็นต้องพึ่งพารายได้จาก  
การจัดเก็บภาษีเป็นหลัก ดังนั้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้น      
การปรับการคาดการณ์อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจรวมของปี 2565 โดยกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธ์ฯ       
จาก ร้อยละ 3.5 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.1 จึงเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีจะท าให้รัฐบาลชุดใหม่ของสหพันธ์ฯ มีรายได้รองรับงบประมาณ
ส าหรับนโยบายข้างต้น  
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