
         
 

รายงานข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
รอบปลายเดือนพฤษภาคม 2565 

      
 1. อัตราเงินเฟ้อ และมาตรการรับมือของรัฐบาลสหพันธ์ฯ 
     1.1 อัตราเงินเฟ้อ สำนักงานสถิติแห่งชาติสหพันธ์ฯ รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยของสหพันธ์ฯ                  

เดือนพฤษภาคม 2565 (จากการคำนวณในเบ้ืองต้น) อยู่ท่ีร้อยละ 7.9 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อท่ีสูงท่ีสุดนับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1975             
โดย อัตราเงินเฟ้อของสหพันธ์ฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากท่ีรัสเซียโจมตยีูเครนต้ังแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น และผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีก โดยอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2564  
                1.2 มาตรการรับมือของรัฐบาลสหพันธ์ฯ  เบ้ืองต้นรัฐบาลสหพันธ์ฯ ได้ออกมาตรการรับมือราคาพลังงาน
และอัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ้นด้วยการลดภาษีน้ำมันเช้ือเพลิง และลดราคาบัตรโดยสารรถขนส่งสาธารณะรายเดือน 
(ÖPNV-Ticket) เป็นเวลา 3 เดือน (มิย. -ส.ค. 2565) และปัจจุบัน รัฐบาลสหพันธ์ฯ กำลังพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติม 
ท้ังนี้ พรรคร่วมรัฐบาลยังคงมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน โดยนาย Christian Lindner (พรรค FDP) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังสหพันธ์ฯ เห็นว่า รัฐบาลควรออกมาตรการลดหย่อนภาษีโดยไม่ปรับอัตราค่าจ้าง ในขณะท่ีนาย 
Hubertus Heil (พรรค SPD) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสหพันธ์ฯ เห็นว่า รัฐบาลควรนำเงิน
จากกองทุน Klimageld1 มาจ่ายชดเชยให้กับผู้ท่ีมีรายได้ต่ำกว่า 4,000 ยูโร/เดือน (รายได้ท่ียังไม่หักภาษีและเงิน
ประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง) อย่างไรก็ตาม นาย Christian Lindner รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหพันธ์ฯ ไม่
เห็นด้วยกับการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นการใช้เงินท่ีผิดวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ทำไว้ในช่วงการเจรจา
จัดต้ังรัฐบาลสหพันธ์ฯ   
            2. ถ้อยแถลงของฝ่ายสหพันธ์ฯ ในการประชุม World Economic Forum (WEF)  
                นาย Olaf Scholz (พรรค SPD) นายกรัฐมนตรสีหพันธ์ฯ และ นาย Robert Habeck (พรรค Greens)   
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการปฏิบัติการทางสภาพภูมิอากาศสหพันธ์ฯ ได้เข้าร่วม 
การประชุม WEF ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 22-26 พฤษภาคม 2565 ที่เมือง Davos สวิตเซอร์แลนด์ โดยได้กล่าวถ้อยแถลง 
ท่ีมีประเด็นสำคัญ ดังนี้  

      2.1 การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของโลก สหพันธ์ฯ วิเคราะห์ว่า สภาวะวิกฤตท่ีเชื่อมโยงกันหลายด้าน อาทิ 
การปฏิบัติการทางทหารของรสัเซีย ปัญหาด้านราคาพลังงาน ภาวะเงินเฟ้อ และการขาดแคลนด้านอาหาร จะส่งผลให ้
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มถดถอยลง โดยขณะน้ีแนวโน้มตลาดโลกกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ซึ่งคาดว่าภายใน 30 ปี ข้างหน้าตลาด 
อียู และตลาดอเมริกาเหนือจะค่อย ๆ มีความสำคัญน้อยลง ในขณะท่ีตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกจะมีความสำคัญ  
มากขึ้น เนื่องจากในอนาคตจะมีความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น  

      2.2 ข้อเรียกร้องด้านเศรษฐกิจ สหพันธ์ฯ ได้เรียกร้องให้มีการสนับสนุนการค้าเสรี โดยการทำความตกลง 
ทวิภาคีด้านการค้าใหม่ที่สร้างความเป็นธรรมระหว่างอียูกับภูมิภาคอื่น ๆ และควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ด้านการค้าระหว่างประเทศของ WTO โดยเน้นข้อตกลงท่ีส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของลูกจ้าง การปกป้องสภาพภูมิอากาศ 
และเป้าหมายด้านความยั่งยืน ท้ังนี้ สหพันธ์ฯ เห็นว่า การค้าเสรีจะทำให้ ศก. โลกขยายตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
และสามารถลดการพึ่งพาทางกลยุทธ์ โดยเฉพาะการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียได้อีกด้วย 

      2.3 ข้อเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชนและการเมือง เรียกรอ้งให้ประชาคมโลกประณามการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในจีน โดยเฉพาะการปราบปรามชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงของจีน  

      2.4 การแสดงจุดยืนด้านความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน สหพันธ์ฯ แสดงจุดยืนท่ีจะผลักดันทุก
วิถีทางที่จะทำให้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยุติลงโดยเร็วท่ีสุด พร้อมให้ความเห็นว่า การโจมตียูเครนของ
รัสเซียไม่เป็นเพียงแค่ความขัดแย้งของสองประเทศเท่านั้น แต่เป็นการอ้างสิทธิของรัสเซียในการใช้อาวุธนิวเคลียร์และใช้
อาวุธขั้นสูงเพื่อกำหนดพรมแดนด้วยตนเอง  

 
1 กองทุน Klimageld เป็นเงินกองทุนตามสญัญาจัดตั้งรฐับาลของพรรคร่วมรฐับาลสหพันธ์ฯ ชุดปจัจุบัน ที่มวีัตถุประสงค์เพือ่จ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการออกมาตรการเก็บค่าธรรมเนยีมการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ของรฐับาลสหพันธฯ์ ชุดเก่า 



         
 

  3. ศักยภาพในการส่งมอบก๊าซ LNG และแนวโน้มการลงทุนของกาตาร์ในสหพันธ์ฯ  
      Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ต่างประเทศ และประธาน Qatar Investment Authority (QIA) ของกาตาร์ให้สัมภาษณ์วา่ กาตาร์กำลังขยายการผลิต
ก๊าซ LNG ท่ี North Dome field อ่าวเปอร์เซีย และท่ี Golden Pass รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ โดยโครงการจะแล้วเสร็จในปี 
2569 และ 2567 ตามลำดับ ซึง่หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะทำให้กาตาร์สามารถขยายปริมาณการส่งมอบก๊าซ LNG 
ให้แก่สหพันธ์ฯ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กาตาร์มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของสหพันธ์ฯ และวางแผนท่ีจะลงทุนในสหพันธ์ฯ     
ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ (1) สาขาพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานไฮโดรเจน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ (2) สาขา
เภสัชกรรม (3) สาขาเทคโนโลยีด้านการกักเก็บพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีแบตเตอรี (4) สาขาการให้บริการด้าน
การเงิน และ (5) สาขาอสังหาริมทรัพย์ โดยกาตาร์จะเน้นการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ซึ่งเป็นจุด
แข็งของเศรษฐกิจสหพันธ์ฯ นอกจากนี้ กาตาร์กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อกระชับความรว่มมือกับบริษัท Volkswagen 
AG ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหพันธ์ฯ ในด้านการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติอีกด้วย 

  4. แนวโน้มการลงทุนในสหพันธ์ฯ  
      ผลการสำรวจของบริษัท Ernst & Young (EY) บริษัทท่ีปรึกษาและตรวจสอบบัญชีสัญชาติสหราชอาณาจักร 

รายงานว่า นักลงทุนต่างชาติเริ่มให้ความสนใจท่ีจะลงทุนในสหพันธ์ฯ ลดน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
ในอียู โดยในปี 2564 นักลงทุนต่างชาติ ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในสหพันธ์ฯ รวมทั้งสิ้น 841 โครงการ ซึ่งนับว่าลดลง 
ร้อยละ 10 ทั้งน้ี ถึงแม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมาจะมีการลงทุนจากต่างประเทศใน 2 โครงการใหญ่ ได้แก่ (1) การลงทุนต้ัง
โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัท Tesla บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ในเขต Grünheide รัฐ Brandenburg สหพันธ์ฯ และ 
(2) การประกาศวางแผนลงทุนต้ังโรงงานผลิต Chip ของบริษัท Intel บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ในเมือง Magdeburg สหพันธ์ฯ 
แต่สหพันธ์ฯ ได้รับการกล่าวขานจากนักลงทุนว่า เป็นประเทศท่ีมีกระบวนการอนุมัติการลงทุนท่ีล่าช้า อนึ่ง ในปี 2564 
ฝรั่งเศสเป็นประเทศในอียูท่ีได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอันดับ 1 โดยมีการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ 
มากถึง 1,222 โครงการ 

  5. ข้อมูลเพิ่มเติม 
      5.1 นาย Olaf Scholz นายกรัฐมนตรีสหพันธ์ฯ เป็นระดับผู้นำของกลุ่ม G7 คนเดียวท่ีเข้าร่วมการประชุม

WEF ในครั้งนี้ 
                 5.2 นาย Robert Habeck รองนายกรัฐมนตรสีหพันธ์ฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศรษฐกิจและการ
ปฏิบัติการทางสภาพภูมิอากาศสหพันธ์ฯ ได้ให้ความเห็นระหว่างการประชุม WEF ว่า การรือ้ฟื้นการทำข้อตกลงด้าน
การค้าเสรี TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ระหว่างอียูกับสหรัฐฯ ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากสหรัฐฯ ดูไม่มีทีท่าสนใจท่ีจะรื้อฟื้นการเจรจา  
                5.3 นาย Christian Lindner รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหพันธ์ฯ ได้วางแนวนโยบายด้าน
งบประมาณแบบรัดเข็มขัด โดยเห็นควรให้ยุติการขยายค่าใช้จ่ายภาครัฐ และยืนยันว่า รัฐบาลสหพันธ์ฯ จะไม่ก่อหนี้
สาธารณะเกินกว่าท่ีรัฐธรรมนูญ/กฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์ฯ (Grundgesetz-GG) กำหนด2 สำหรับปีงบประมาณ 2566 
เนื่องจากท่ีผ่านมารัฐบาลสหพันธ์ฯ ได้ก่อหนี้สาธารณะจำนวนมากแล้วในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
COVID-19    
                 5.4 หลายฝ่ายเห็นว่า มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์ฯ โดยการลดราคาบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะ
เหลือจำนวน 9 ยูโร/เดือน ไม่ตอบโจทย์ด้านนโยบายสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากผู้ท่ีขับขี่รถยนต์ก็ยังคงใช้รถยนต์ส่วนตัว 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเท่ียวในช่วงนี้ท่ีมีการใช้/เช่ารถกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ การลดราคาดังกล่าว ยังไม่ได้
กระตุ้นการใช้บริการขนส่งสาธารณะ แต่กลับช่วยลดภาระของนายจ้างในกรณีท่ีต้องจ่ายค่าเดินทางให้ลูกจ้างตามสัญญา
การจ้างงานแทน 

 

 

 
2 ตามกฎหมายพื้นฐานของสหพันธ์ฯ (Grundgesetz-GG) รัฐบาลสหพันธ์ฯ สามารถก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละ 0.35 ของ GDP เว้นแต่กรณีเกิด
ภัยร้ายแรงจากธรรมชาติ หรือโรคระบาด 
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