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บริษทั Siemens มีแผนจะลดพนักงานประมาณ 6,900 คน
สหภาพแรงงานได้มีปฏิกริ ยาในทางลบต่อแผนการปลดพนักงานที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั Siemens
ตั้งเป้ า เพื่อลดค่าใช้จ่าย และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงาน
จากการหารื อเป็ นการภายในกับพนักงาน บริ ษทั Siemens สาขาเมืองมิวนิก ได้ประกาศว่าบริ ษทั มี
แผนที่จะลดพนักงานลงจานวน 6,900 คนทัว่ โลก โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างขนาดใหญ่ใน
แผนกพลังงาน ซึ่ งประมาณครึ่ งหนึ่งของจานวนพนักงานที่ลดลงจะอยูใ่ นเยอรมนี โดยบริ ษทั วางแผนที่จะปิ ด
โรงงานในเมือง Görlitz และเมือง Leipzig และขายโรงงานในเมือง Erfurt
“อุตสาหกรรมพลังงาน ขณะนี้ประสบภาวะอันตรายที่มีขนาดและความเร็ วที่ไม่คาดคิดมาก่อน”
นาย Lisa David หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการบริ หารกล่าว และเพิ่มเติมว่า พลังงานทดแทน (renewable energy)
ทาให้พลังงงานในรู ปแบบอื่นๆ ประสบภาวะกดดัน
บริ ษทั Siemens กล่าวว่า ความต้องการพลังงงานจาก gas turbines ขนาดใหญ่ (ซึ่งสร้างพลังงาน
ไฟฟ้ าได้มากกว่า 100 เมกะวัตต์) ของโลกนั้นลดลงอย่างรวดเร็ ว และคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 110 turbines
ต่อปี ในทางตรงกันข้ามสมรรถนะของอุตสาหกรรมด้านเทคนิคของผูผ้ ลิตทัว่ โลกมีอยูป่ ระมาณ 400
turbines
นาย Joe Kaeser ผูบ้ ริ หาร Siemens ได้กล่าวเตือนว่า “การลดจานวนพนักงานนั้นเจ็บปวด” แต่เป็ นสิ่ งจาเป็ น และ
บริ ษทั จะพยายามลดผลกระทบโดยการให้พนักงงานไปทางานในตาแหน่งอื่น หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมใหม่
รู ปแบบธุ รกิจดั้งเดิมของ Siemens ที่ให้เทคโนโลยีและบริ การสาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้ าได้
เปลี่ยนไปมากในยุคของพลังงานทดแทน ต้นทุนของพลังงานแสงอาทิตย์ (solar) และลม (wind) ได้ลดลงอย่าง
รวดเร็ วจนมีราคาถูกกว่าพลังงาน fossil ส่ งผลให้ตลาดพลังงานgas turbines ของบริ ษทั แคบลง ทาให้บริ ษทั ต้องลด
ต้นทุนลง
แม้วา่ Siemens มีแผนจะลดพนักงานลง แต่เมื่อมองในภาพรวมบริ ษทั มีการเติบโต 11 เปอร์เซ็นต์ มี
ผลกาไรสุ ทธิ ในปี 2560 เท่ากับ 6.2 พันล้านยูโร ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติที่ตวั แทนพนักงานจะแสดงความไม่พอใจ และ
ประกาศที่จะต่อต้านการปลดพนักงงานออก เมื่อทราบแผนการลดพนักงานลง สหภาพแรงงานบริ ษทั IG Metal
engineering ของเยอรมนีได้กล่าวหาบริ ษทั Siemens ว่า “ไม่รับผิดชอบ” ที่มีแผนจะปลดพนักงงานในขณะที่
บริ ษทั มีกาไร และไม่มีการหารื อกับพนักงงานอย่างใกล้ชิดตามแนวปฏิบตั ิของเยอรมนีที่ทามาโดยตลอด

“บริ ษทั Siemens ควรจะต้องถามตัวเองว่า ต้องการที่จะยังคงอยูใ่ นอุตสาหกรรมนี้ต่อไป หรื อเพียงแค่ตอ้ งการเอา
ใจผูถ้ ือหุน้ ” นาย Jurgen Wechsler หัวหน้าสหภาพแรงงานบริ ษทั IG Metal ในรัฐ Bavaria กล่าว และเพิ่มเติมว่า
“การลดพนักงงานเป็ นจานวนมากขนาดนี้เป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อบริ ษทั อยูใ่ นสถานะที่มีกาไร”
การประท้วงเกิดขึ้นหลังจากที่บริ ษทั Siemens (ซึ่ งประกอบธุ รกิจหลายด้าน เช่น รถไฟ wind
turbines และอุปกรณ์ทางการแพทย์) ได้ประกาศแผนการลดจานวนพนักงานลงประมาณ 6,000 คน ในแผนก
พลังงงานลม (wind power unit) การลดลงของราคาพลังงานในตลาดใหญ่ๆ เช่น อินเดีย และสหรัฐ ส่ งผลต่อ
การปิ ดแผนกนี้ ในปี 2556 บริ ษทั ได้ปลดพนักงานจานวน 15,000 คน ซึ่ งส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการตัดสิ นใจ
ยกเลิกการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อหันมาใช้พลังงงานทดแทน ทาให้แผนกนิวเคลียร์ ท้ งั แผนก ถูกยุบ หรื อขาย
ทิ้ง ซึ่ งรวมถึงแผนกเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน เครื อข่ายการสื่ อสาร พลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานแสงอาทิตย์
โรงงานใน 3 เมืองที่บริ ษทั Siemens ประกาศปิ ด ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่เคยเป็ นเยอรมันตะวันออก ซึ่ ง
รัฐมนตรี รักษาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน Brigitte Zypries ได้กล่าวเตือนบริ ษทั Siemens ว่าการปิ ด
โรงงานในฝั่งตะวันออกจะก่อให้เกิด “ความสงสัยและความไม่พอใจ” ขึ้น ซึ่ งสิ่ งนี้เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พรรค
ฝ่ ายขวาจัดในเยอรมนี ( AfD: Alternative for Germany Party) ได้รับเลือกตั้งและมีที่นงั่ ในรัฐสภาในการเลือกตั้ง
เมื่อเดือนกันยายนที่ผา่ นมา โดยได้รับคะแนนเสี ยง 12.6 เปอร์เซ็นต์
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