
         
 

รายงานข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
รอบต้นเดือนพฤษภาคม 2565 

      1. การสร้างท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซแบบ Floating Storage and Regasification Units (FSRU)1 

ของรัฐบาลสหพันธ์ฯ 
          เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นาย Robert Habeck (พรรค Greens) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เศรษฐกิจและการปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศสหพันธ์ฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าเรือแบบเหมาลำพิเศษจากบริษัท 
Höegh Autoliners GmbH และบริษัท Dynagas LNG Partners LP เพ่ือใช้ในการสร้างท่าเทียบเรือ FSRU บริเวณ
ริมชายฝั่งทะเลเหนือ (Nordsee) ที่เมือง Wilhelmshafen รัฐ Lower-Saxony สหพันธ์ฯ โดยรัฐบาลสหพันธ์ฯ จะใช้ 
งบประมาณ ประมาณ 2.5 พันล้านยูโร สำหรับโครงการดังกล่าวเพ่ือเตรียมพร้อมในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว 
(Liquefied Natural Gas:LNG) จากกาตาร์ และสหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัท RWE AG และบริษัท Uniper SE ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานจะเป็นผู้ดำเนินกิจการท่าเทียบเรือ FSRU ซึ่งรัฐบาลสหพันธ์ฯ คาดว่า ท่าเทียบเรือ FSRU 
จะสามารถพร้อมใช้งานได้ภายในสิ้นปี 2565 นอกจากนี้ รัฐบาลสหพันธ์ฯ ยังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ Lecensing 
Facilitation เพ่ือมุ่งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการดำเนินการสร้างท่าเทียบเรือแบบ FSRU ซึ่งจะมีการลงมติใน
รัฐสภาในเร็ววันนี้ โดยนอกจากโครงการท่าเทียบเรือ FSRU ทีเ่มือง Wilhelmshafen รัฐบาลสหพันธ์ฯ ยังได้วางแผน
ดำเนินโครงการสร้างท่าเทียบเรือขนส่งก๊าซทั้งในรูปแบบถาวรริมชายฝั่ง และสร้างท่าเทียบเรือ FSRU อีกหลายแห่งใน
เมืองต่าง ๆ ของสหพันธ์ฯ ได้แก่ (1) เมือง Brünbrüttel (2) เมือง Stade (3) นคร Hamburg (4) เมือง Eemshaven 
และ (5) เมือง Rostock  

     2. การวางแผนฉุกเฉินดา้นการจัดหาก๊าซของรัฐบาลสหพันธ์ฯ 
         รฐับาลสหพันธ์ฯ ได้วางแผนฉุกเฉินชั่วคราวสำหรับการบริหารจัดการก๊าซเพ่ือรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉินโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การเตือนสถานการณ์การขาดแคลนก๊าซล่วงหน้า (early warning) (2) รัฐ
เข้าแทรกแซงโดยการกำหนดกฎระเบียบในการบริหารจัดการก๊าซ ซึ่งหากรัสเซียระงับการส่งก๊าซมายังสหพันธ์ฯ 
รฐับาลอาจต้องระงับการจัดส่งก๊าซให้กับภาคอุตสาหกรรมในเบื้องต้น แต่ยังคงจัดสรรก๊าซให้กับครัวเรือนต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนจะได้รับการคุ้มครองโดยการได้รับการจัดสรรก๊าซท่ีสามารถทำความร้อนได้ในระดับไม่ถึง 25 
องศา (ระดับมาตรฐานทั่วไป) โดยจะได้รับการจัดสรรก๊าซทำความร้อนที่ระดับ 19-20 องศาเท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2564 
ก๊าซที่ใช้ในสหพันธ์ฯ ประมาณร้อยละ 55 นำเข้าจากรัสเซีย และส่วนที่เหลือนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ
ก๊าซส่วนหนึ่งเป็นก๊าซที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
               3. ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท Rheinmetall AG 

         3.1 ผลการดำเนินธุรกิจด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ บริษัท Rheinmetall AG บริษัทผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
ด้านการทหารสัญชาติเยอรมันมียอดขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มูลค่าประมาณ 1.3 
พันล้านยูโร) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความไม่สงบในยูเครนทำให้บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อในปัจจุบันเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก 
โดยยอดสั่งซื้อมาจากหลายภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มียอดขายในไตรมาสที่ 1/2565 คงที่
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2564 แต่บริษัทฯ ได้กำไรจากการดำเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นในไตรมาสที่ 1/2565 เป็นมูลค่า
จำนวนกว่า 92 ล้านยูโร (ไตรมาสที่1/2564 ได้กำไรเป็นมูลค่ารวม 84 ล้านยูโร) ทั้งนี้ กำไรที่เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่ได้มาจาก
ยอดการสั่งซื้อปืนใหญ่และกระสุนปืน ซึ่งมีมูลค่ารวมถึง 1.1 พันล้านยูโร หรือเพ่ิมขึ้นเป็น 5 เท่าจากไตรมาสที่ 1/2564 
โดยการสั่งซื้อปืนใหญ่และกระสุนปืนส่วนใหญ่มาจากฮังการี นอกจากนี้ ยอดขายรถถังในไตรมาสที่ 1/2565 เพ่ิมขึ้น
จากจำนวน 220 พันล้านยูโร เป็นจำนวน 398 พันล้านยูโร โดยเฉพาะปริมาณการสั่งซื้อรถถังประเภท GTK Boxer 
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 Floating Storage and Regasification Units (FSRU) เป็นทา่เทียบเรือขนส่งก๊าซแบบลอยน้ำที่ใช้เป็นสถานีเกบ็รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว

เป็นก๊าซแบบลอยน้ำเพื่อจัดส่งเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ 
 



         
 

จากสหราชอาณาจักร โดยบริษัทฯ คาดว่า ยอดขายสินค้าประเภทอาวุธยุทโธปกรณ์ของปี 2565 จะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
15 ถึง 20 หากรัฐบาลสหพันธ์ฯ ยังคงสนับสนุนการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนต่อไป   

         3.2 ผลการดำเนินธุรกิจด้านสินค้าที่ใช้ป้อนอุตสาหกรรมรถยนต์ ธุรกิจสินค้าท่ีใช้ป้อนอุตสาหกรรม
รถยนต์ของบริษัท Rheinmetall AG กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ซบเซา โดยยอดขายสินค้าประเภทส่วนประกอบและ
ระบบควบคุมยานยนต์ขับเคลื่อนแบบสันดาปลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากความต้องการสินค้าประเภทนี้ของตลาดโลก
ลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดขายด้านเทคโนโลยีสำหรับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ดีข้ึน  

     4. การลงมติร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโทรคมนาคม (Telekommunikationsgesetz: TKG) 
        เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 รัฐบาลสหพันธ์ฯ ได้ลงมติร่างแก้ไขพระราชบัญญัติโทรคมนาคม โดย

เนื้อหาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำค่า bandwidth2 หรือการกำหนดความเร็วในการ
ดาวน์โหลด และการอัพโหลดของอินเทอร์เน็ต landline ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติฯ กำหนดมาตรฐานการดาวน์โหลด
ที่ความเร็วอย่างน้อย 10 เมกะบิต/วินาที และการอัพโหลดที่ความเร็วอย่างน้อยที่ 1.7 เมกะบิต/วินาที โดยผู้ที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ชนบทหรือเขตชานเมืองจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต broadband3 อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายเห็นว่า
การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของค่า bandwidth ของรัฐบาลสหพันธ์ฯ มีค่าน้อยเกินไป เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่ใน
สหพันธ์ฯ ได้รับการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีค่า bandwidth เกิน 30 เมกะบิต/วินาทีอยู่แล้ว และเห็นว่า การกำหนด
มาตรฐานขั้นต่ำของค่า bandwidth มีประโยชน์ต่อครัวเรือนในเขตชนบทเท่านั้น  

     5. ข้อมูลเพิ่มเติม 
         5.1 การสร้างท่าเทียบเรือ FSRU ของสหพันธ์ฯ ตามข้อ 1. ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่า การดำเนินการสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวขาดความโปร่งใส เพราะยังขาดตัวเลข
สถิติที่แสดงถึงความจำเป็นในการสร้างท่าเทียบเรือ FSRU สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงไม่สอดคล้องต่อ
เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของสหพันธ์ฯ  

         5.2 รัสเซียได้ออกมาตรการคว่ำบาตรกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน 31 บริษัทในอียู รวมถึง
ออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัท Gazprom Germania GmbH (บริษัทในเครือของบริษัท Gazprom สัญชาติรัสเซียที่
ดำเนินกิจการนำเข้าก๊าซและโรงกักเก็บก๊าซสำรองในสหพันธ์ฯ ) เนื่องจากเห็นว่า รัฐบาลสหพันธ์ฯ เข้ามาแทรกแซง
บริษัท Gazprom Germania GmbH โดยการแต่งตั้งผู้เข้ามาควบคุมดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐกิจและการปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศสหพันธ์ฯ ยืนยันว่า สามารถจัดหาก๊าซเพ่ือทดแทนปริมาณ
ก๊าซนำเข้าที่ลดลงจากการคว่ำบาตรของรัสเซียได้ แต่ก็จะทำให้ราคาก๊าซในสหพันธ์ฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 
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2  Bandwidth คือจำนวนปริมาณความจุของช่องสัญญาณ มีหนว่ยเป็นเมกะบิตต่อวินาที (Megabit per second: Mbps ) ถ้าค่า Bandwidth สูงข้อมูลจะ
ถูกส่งได้จำนวนมากพร้อม ๆ กัน 
3 Broadband คือเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทีส่ามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านสื่อใช้สายและไร้สาย  
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