
รายงานขาวเศรษฐกิจท่ีนาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมน ี
รอบตนเดือน กรกฎาคม 2564 

 

1. การบรรลุขอตกลงรวมเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีขั้นตํ่าทั่วโลกของกลุม G20 
           1.1 หลักการจัดเก็บภาษีขั้นตํ่าท่ัวโลก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลุม G20 ไดบรรลุขอตกลง

เบ้ืองตนในการจัดเก็บภาษีขั้นตํ่าท่ัวโลกในอัตรารอยละ 15 ในการประชุมกลุม G20 ท่ีเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ระหวาง
วันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2564 โดยผูอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของการเจรจาคือนาง Janet Yellen รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง สหรัฐอเมรกิา ท่ีพยายามผลักดันใหประเทศตางๆ ยอมรับขอเสนอในการกําหนดอัตราภาษขีั้นตํ่าท่ัวโลก 
ท้ังน้ี การปฏิรูปภาษีของกลุม G20 ประกอบดวย 2 เสาหลัก ไดแก (1) ประเทศท่ีสรางรายไดใหกับบริษัทขามชาติ เชน 
บริษัท Google และบริษัท Apple สามารถเรียกเก็บภาษกีับบริษัทขามชาติได ถึงแมวาบริษัทขามชาติจะไมไดจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัทในประเทศน้ันๆ (2) การกาํหนดอัตราภาษีขั้นตํ่าอยูท่ีรอยละ 15 มีเปาหมายเพื่อปองกันบริษัทขามชาติ
หลีกเล่ียงการจายภาษีในประเทศท่ีมีอัตราภาษีตํ่ากวา โดยกําหนดใหบริษัทขามชาติท่ีจายภาษีในประเทศท่ีมีอัตราภาษีตํ่า
กวารอยละ 15 จะตองจายภาษีสวนท่ีเหลือแกประเทศท่ีบริษัททํารายไดดวย อยางไรก็ดี กลุม G20 ยังตองมีการเจรจา
เกี่ยวกับขอยกเวนการเก็บภาษีขั้นตํ่าท่ัวโลกอีกครั้งในการประชุมกลุม G20 ครั้งตอไปในเดือนตุลาคม 2564 

           1.2 กลุมประเทศอียูท่ีคัดคานการจัดเก็บภาษีขัน้ตํ่าท่ัวโลก และความเห็นของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังสหพันธฯ 

                การเจรจาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขั้นตํ่าท่ัวโลกของกลุม G20 ไดรับการคัดคานจากสมาชิกอียู   
บางประเทศ ไดแก ไอรแลนด เอสโตเนีย ฮังการี และไซปรัส ซึ่งเปนประเทศท่ีไดรับผลประโยชนจากการเล่ียงภาษขีอง
บริษัทขามชาติเน่ืองจากมีอัตราภาษท่ีีตํ่าในประเทศ ท้ังน้ี นาย Olaf Scholz รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหพันธฯ 
มีความเห็นวาในระยะยาวกลุมประเทศท่ีคัดคาน ซึ่งเปนประเทศเล็กๆ จะไมสามารถตอตานการตัดสินใจของกลุม G20 ได 
เน่ืองจากการลงมติภายในอียู เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีขั้นตํ่าท่ัวโลก ไมจําเปนท่ีทุกประเทศตองเห็นพองดวย และ 
หากปราศจากการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา การปฏริูประบบภาษีขั้นตํ่าท่ัวโลกอาจไมสามารถสําเร็จลุลวงได เน่ืองจาก 
สหรัฐอเมริกา เปนประเทศเศรษฐกิจใหญของโลก โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหพนัธฯ รูสึกพอใจตอผล      
การเจรจาของกลุม G20 และถอืเปนการปฏิรูปครั้งประวัติศาสตรดานภาษ ีอยางไรก็ดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
สหพันธฯ เห็นวาการนําระเบียบการจัดเก็บภาษีขั้นตํ่าท่ัวโลกไปปรับใชกับกฎหมายของแตละประเทศภายในป 2565 
คอนขางมีเวลาจํากัด แตก็คาดวาจะดําเนินการไดทันเวลาในท่ีสุด ท้ังน้ี องคการเพื่อความรวมมือและการพฒันา        
ทางเศรษฐกิจ (OECD) ประมาณการวา รายรับท่ีไดจากการเก็บภาษขีั้นตํ่าท่ัวโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 150 พันลานยูโร ซึ่ง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหพันธฯ เห็นวาเปนรายไดท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงท่ีแตละประเทศจะนําไปใชจายในชวง
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยางไรก็ดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สหพันธฯ ไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลขรายไดท่ีสหพันธฯ จะไดรับประโยชนจากการจัดเก็บภาษีขั้นตํ่าท่ัวโลก 

       2. ดานพลังงาน 
           เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 โรงไฟฟาถานหินในเขต Moorburg นครฮัมบูรก สหพันธฯ ซึ่งมีกําลัง  

การผลิต 1,600 เมกะวัตต และเปนโรงไฟฟาถานหินท่ีทันสมัยท่ีสุดของสหพันธฯ ไดปดตัวลงโดยสมัครใจกอนเวลาท่ี
รัฐบาลสหพันธฯ กําหนดไวในป 2581 ท้ังน้ี โรงไฟฟาถานหินดังกลาว ไดเปดทําการผลิตไฟฟาไดเพียง 6 ป เทาน้ัน ท้ังน้ี   
บริษัท Vattenfall ไดตัดสินใจปดโรงไฟฟ าถานหินโดยสมัครใจกอนกําหนดเวลาอันเน่ืองมาจากสาเหตุ ดังน้ี (1) บริษัทฯ 
ตองแบกรับภาระคาธรรมเนียมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Co2) ท่ีสูงเกินไป (2) หลังจากโรงไฟฟาถานหินเปด  
ทําการผลิตใน ป 2558 เปนตนมา นักเคล่ือนไหวเพื่อส่ิงแวดลอมไดออกมาประทวงบอยครั้ง (3) บรษิัท Vattenfall มี
ความขัดแยงกับรัฐฮัมบูรกในโครงการสรางทอสงความรอนทอดผานแมนํ้า Elbe ทําใหโครงการดังกลาวถูกระงับ สงผลให
โรงไฟฟาถานหินไมสามารถผลิตความรอนควบคูไปกับการผลิตไฟฟาตามแผนเดิมได และ (4) บริษัท Vattenfall  ชนะ
การประกวดในการย่ืนขอเสนอขอรับเงินชดเชยจาก Federal Network Agency ตามกฎหมายการยกเลิกการใชถานหิน 
(Kohlenausstiegsgesetz) ท่ีกําหนดใหโรงไฟฟาถานหินท่ีประสงคปดตัวโดยสมัครใจกอนป 2581 สามารถเขารวมย่ืน
ขอเสนอขอรับเงินชดเชยได โดยบริษัทท่ีย่ืนขอเสนอขอรับเงินชดเชยจํานวนตํ่าสุดจะไดรับการคัดเลือกใหรับเงินชดเชย  
ในการปดโรงไฟฟาถานหินกอนเวลา อยางไรก็ดี ถึงแมวาบริษัท Vattenfall จะชนะการประกวดและไดรับเงินชดเชย  

         
 



จากรัฐบาลสหพันธฯ แตเงินชดเชยท่ีไดรับยังตํ่ากวาตนทุนท่ีใชในการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ซึ่งมีจํานวนหลายพันลาน 
ยูโร อน่ึง บริษัท Vattenfall วางแผนปรับพื้นท่ีโรงไฟฟาถานหินท่ีปดตัวลงเปนโรงผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวโดยใช
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม โดยจะลงทุนรวมกับรัฐฮัมบูรก และบริษัท Shell  

       3. อุตสาหกรรมรถยนต 
          3.1 อียูส่ังปรับกลุมบริษัทผลิตรถยนตของสหพันธฯ คณะกรรมาธิการอียูประกาศ เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 

2564 วาบรษิัท BMW AG และบริษัท Volkswagen AG ไดละเมิดกฏขอบังคับกฎหมายหามการผูกขาดของอียู (EU-
Antitrust Law) ฐานสมรูรวมคิดกันจํากัดการแขงขันใชเทคโนโลยีใหมท่ีชวยลดมลพิษสําหรับรถยนตดีเซลท่ีผลิตใหม    
โดยอียูเรียกเก็บคาปรับจากบริษัท Volkswagen AG เปนเงิน 502 ลานยูโร และบรษิัท BMW เปนเงิน 373 ลานยูโร ท้ังน้ี  
อียูมองวาการสมรูรวมคิดดังกลาวทําใหผูบริโภคสูญเสียโอกาสในการซื้อรถยนตดีเซลท่ีปลอยมลพิษนอย อยางไรก็ดี บริษัท 
Daimler AG ซึ่งเปนบริษัทท่ีผลิตรถยนตย่ีหอ Mercedes Benz ไมไดถูกอียูเรียกเก็บคาปรับในฐานสมรูรวมคิดแตอยางใด 
เน่ืองจากบริษัทฯ ใหความรวมมือกับคณะกรรมาธิการอียู ในการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตอกระบวนการสอบสวน 
ประเด็นฐานสมรูรวมคิดกันจํากัดการแขงขันใชเทคโนโลยีใหมท่ีชวยลดมลพิษสําหรับรถยนตดีเซลท่ีผลิตใหม 

          3.2 แนวโนมการใชยานยนตไฟฟาในสหพันธฯ เมื่อป 2553 นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรี
สหพันธฯ ไดต้ังเปาหมายผลักดันการใชยานยนตไฟฟาในสหพันธฯ ใหถึง 1 ลานคัน ภายในป 2564 โดยไดต้ังงบประมาณ 
จํานวนมาก สําหรับสิทธิประโยชนในรูปของ “Umweltbonus” แกผูซื้อยานยนตไฟฟา อยางไรก็ดี ในชวงส้ินป 2563 
จํานวนยานยนตไฟฟาในสหพันธฯ ยังไมบรรลุเปาหมายท่ีไดต้ังไว ซึ่งตอมารัฐบาลสหพันธฯ ไดขยายเวลาการใหเงิน
อุดหนุนในโครงการ “Umweltbonus”0

1 ไปจนถึงส้ินป 2564 และจะเปล่ียนการใหเงินอุดหนุนจากรูปแบบ
“Umweltbonus” เปนโครงการ “Innovationsprämie”ในป 2565 โดยจะเพิ่มเงินอุดหนุนจากเดิมเปน 2 เทา ซึ่ง    
เงินอุดหนุนจะขึ้นอยูกับราคารถยนต และชนิดของระบบขับเคล่ือนรถยนต โดยจะอยูระหวาง 5,625-9,000 ยูโร/การซื้อ
ยานยนตไฟฟา 1 คัน และจะสามารถขอรับเงินอุดหนุนไดจนถึงป 2568 นอกจากน้ี ผูซื้อยานยนตไฟฟาจะยังไดรับการ
ยกเวนภาษีรถยนต (Motor Vehicle Tax)  เปนเวลา 10 ป ดวย ท้ังน้ี ตามขอมูลของ Federal Office for Economic 
Affairs and Export Control ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีผูย่ืนคํารองขอรับเงินอุดหนุนยานยนตไฟฟาจํานวน 640,000 
ราย และตามขอมูลของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ รัฐบาลสหพันธฯ ไดจายเงินอุดหนุน ณ ส้ินป 2564 
แลวถึง 1.25 พันลานยูโร โดยในชวงครึ่งปแรกของป 2564 การขอจดทะเบียนยานยนตไฟฟาพุงสูงถึงจํานวนเกือบ 
149,000 คัน ทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ ประเมินวาจํานวนยานยนตไฟฟาท่ีไดรับ 
การจดทะเบียนในสหพันธฯ นาจะสูงถึง 7-10 ลานคัน ภายในป 2573 อน่ึง ประธานสมาคมอุตสาหรรมรถยนตแหง
สหพันธฯ ใหความเห็นวาการใชยานยนตพลังงานไฟฟาจะเพิ่มมากขึ้นจนสามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมาย greenhouse 
gas emission neutrality ภายในป 2573 ได โดยรัฐบาลสหพันธฯ ตองผลักดันใหมีการขยายสถานีชารจยานยนต
พลังงานไฟฟาใหถึง 1 ลานสถานีดวย 

4. การพัฒนาวัคซีน 
         บริษัท BioNtech และ Pfizer กําลังพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส Covid-19 ท่ีสามารถปองกันเชื้อไวรัส 

Covid-19 ไดทุกสายพันธุ รวมถึงสายพันธุ Delta เพื่อใชสําหรับเปนวัคซีนเสริมเข็มท่ี 3 หากผลการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร ยืนยันวามีประโยชน โดยการพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ สําหรับการฉีดเสริมเข็มท่ี 3 มีสาเหตุมาจาก 
การไดรับขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข/อิสราเอล วาภูมิคุมกันของวัคซีน BioNtech/Pfizer จะลดลงหลังจากไดรับ
วัคซีนผานไป 6 เดือน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดศึกษาผลทางวิทยาศาสตรของวัคซีนอยางตอเน่ือง และคาดวา การฉีดวัคซีน
ปองกันเชื้อไวรัส Covid-19 เสริมเข็มท่ี 3 ภายใน 6-12 เดือนหลังจากการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม อาจเปนประโยชน    
อยางมากตอการปองกันเชื้อไวรัส Covid 19 โดยผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีแนนอน บริษัทฯ จะเผยแพรภายใน
ไมชาน้ี อน่ึง ขณะน้ี บริษัทฯ ไดเตรียมการขออนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มท่ี 3 กับ องคการอาหารและยา (Food and Drug 
Administration-FDA) ของสหรัฐอเมริกา และองคการยาแหงสหภาพยุโรป (European Medicines Agency-EMA) 
แลว 
 

1
 เงินอุดหนุนของ รบ. สหพันธฯ ที่จายใหกับผูซ้ือยานยนตไฟฟาใหมตาม กม. Electromobility Act ของสหพันธฯ ทั้งนี้ จํานวนเงินอุดหนุนขึ้นอยูกับชนิด

ของระบบขับเคล่ือนและราคาของยานยนตไฟฟา 

         
 

                                                        


