รายงานขาวเศรษฐกิจที่นาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รอบตนเดือน กรกฎาคม 2564
1. การบรรลุขอตกลงรวมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลกของกลุม G20
1.1 หลักการจัดเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลุม G20 ไดบรรลุขอตกลง
เบื้องตนในการจัดเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลกในอัตรารอยละ 15 ในการประชุมกลุม G20 ที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ระหวาง
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 โดยผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จของการเจรจาคือนาง Janet Yellen รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง สหรัฐอเมริกา ที่พยายามผลักดันใหประเทศตางๆ ยอมรับขอเสนอในการกําหนดอัตราภาษีขั้นต่ําทั่วโลก
ทั้งนี้ การปฏิรูปภาษีของกลุม G20 ประกอบดวย 2 เสาหลัก ไดแก (1) ประเทศที่สรางรายไดใหกับบริษัทขามชาติ เชน
บริษัท Google และบริษัท Apple สามารถเรียกเก็บภาษีกับบริษัทขามชาติได ถึงแมวาบริษัทขามชาติจะไมไดจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทในประเทศนั้นๆ (2) การกําหนดอัตราภาษีขั้นต่ําอยูที่รอยละ 15 มีเปาหมายเพื่อปองกันบริษัทขามชาติ
หลีกเลี่ยงการจายภาษีในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ํากวา โดยกําหนดใหบริษัทขามชาติที่จายภาษีในประเทศที่มีอัตราภาษีต่ํา
กวารอยละ 15 จะตองจายภาษีสวนที่เหลือแกประเทศที่บริษัททํารายไดดวย อยางไรก็ดี กลุม G20 ยังตองมีการเจรจา
เกี่ยวกับขอยกเวนการเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลกอีกครั้งในการประชุมกลุม G20 ครั้งตอไปในเดือนตุลาคม 2564
1.2 กลุมประเทศอียูที่คัดคานการจัดเก็บภาษีขนั้ ต่ําทั่วโลก และความเห็นของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังสหพันธฯ
การเจรจาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลกของกลุม G20 ไดรับการคัดคานจากสมาชิกอียู
บางประเทศ ไดแก ไอรแลนด เอสโตเนีย ฮังการี และไซปรัส ซึ่งเปนประเทศที่ไดรับผลประโยชนจากการเลี่ยงภาษีของ
บริษัทขามชาติเนื่องจากมีอัตราภาษีที่ต่ําในประเทศ ทั้งนี้ นาย Olaf Scholz รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหพันธฯ
มีความเห็นวาในระยะยาวกลุมประเทศที่คัดคาน ซึ่งเปนประเทศเล็กๆ จะไมสามารถตอตานการตัดสินใจของกลุม G20 ได
เนื่องจากการลงมติภายในอียู เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลก ไมจําเปนที่ทุกประเทศตองเห็นพองดวย และ
หากปราศจากการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา การปฏิรูประบบภาษีขั้นต่ําทั่วโลกอาจไมสามารถสําเร็จลุลวงได เนื่องจาก
สหรัฐอเมริกา เปนประเทศเศรษฐกิจใหญของโลก โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหพันธฯ รูสึกพอใจตอผล
การเจรจาของกลุม G20 และถือเปนการปฏิรูปครั้งประวัติศาสตรดานภาษี อยางไรก็ดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
สหพันธฯ เห็นวาการนําระเบียบการจัดเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลกไปปรับใชกับกฎหมายของแตละประเทศภายในป 2565
คอนขางมีเวลาจํากัด แตก็คาดวาจะดําเนินการไดทันเวลาในที่สุด ทั้งนี้ องคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) ประมาณการวา รายรับที่ไดจากการเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 150 พันลานยูโร ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสหพันธฯ เห็นวาเปนรายไดที่เปนประโยชนอยางยิ่งที่แตละประเทศจะนําไปใชจายในชวง
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยางไรก็ดี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สหพันธฯ ไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ตัวเลขรายไดที่สหพันธฯ จะไดรับประโยชนจากการจัดเก็บภาษีขั้นต่ําทั่วโลก
2. ดานพลังงาน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โรงไฟฟาถานหินในเขต Moorburg นครฮัมบูรก สหพันธฯ ซึ่งมีกําลัง
การผลิต 1,600 เมกะวัตต และเปนโรงไฟฟาถานหินที่ทันสมัยที่สุดของสหพันธฯ ไดปดตัวลงโดยสมัครใจกอนเวลาที่
รัฐบาลสหพันธฯ กําหนดไวในป 2581 ทั้งนี้ โรงไฟฟาถานหินดังกลาว ไดเปดทําการผลิตไฟฟาไดเพียง 6 ป เทานั้น ทั้งนี้
บริษัท Vattenfall ไดตัดสินใจปดโรงไฟฟาถานหินโดยสมัครใจกอนกําหนดเวลาอันเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ (1) บริษัทฯ
ตองแบกรับภาระคาธรรมเนียมการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Co2) ที่สูงเกินไป (2) หลังจากโรงไฟฟาถานหินเปด
ทําการผลิตใน ป 2558 เปนตนมา นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดลอมไดออกมาประทวงบอยครั้ง (3) บริษัท Vattenfall มี
ความขัดแยงกับรัฐฮัมบูรกในโครงการสรางทอสงความรอนทอดผานแมน้ํา Elbe ทําใหโครงการดังกลาวถูกระงับ สงผลให
โรงไฟฟาถานหินไมสามารถผลิตความรอนควบคูไปกับการผลิตไฟฟาตามแผนเดิมได และ (4) บริษัท Vattenfall ชนะ
การประกวดในการยื่นขอเสนอขอรับเงินชดเชยจาก Federal Network Agency ตามกฎหมายการยกเลิกการใชถานหิน
(Kohlenausstiegsgesetz) ที่กําหนดใหโรงไฟฟาถานหินที่ประสงคปดตัวโดยสมัครใจกอนป 2581 สามารถเขารวมยื่น
ขอเสนอขอรับเงินชดเชยได โดยบริษัทที่ยื่นขอเสนอขอรับเงินชดเชยจํานวนต่ําสุดจะไดรับการคัดเลือกใหรับเงินชดเชย
ในการปดโรงไฟฟาถานหินกอนเวลา อยางไรก็ดี ถึงแมวาบริษัท Vattenfall จะชนะการประกวดและไดรับเงินชดเชย

จากรัฐบาลสหพันธฯ แตเงินชดเชยที่ไดรับยังต่ํากวาตนทุนที่ใชในการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ซึ่งมีจํานวนหลายพันลาน
ยูโร อนึ่ง บริษัท Vattenfall วางแผนปรับพื้นที่โรงไฟฟาถานหินที่ปดตัวลงเปนโรงผลิตพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวโดยใช
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม โดยจะลงทุนรวมกับรัฐฮัมบูรก และบริษัท Shell
3. อุตสาหกรรมรถยนต
3.1 อียูสั่งปรับกลุมบริษัทผลิตรถยนตของสหพันธฯ คณะกรรมาธิการอียูประกาศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2564 วาบริษัท BMW AG และบริษัท Volkswagen AG ไดละเมิดกฏขอบังคับกฎหมายหามการผูกขาดของอียู (EUAntitrust Law) ฐานสมรูรวมคิดกันจํากัดการแขงขันใชเทคโนโลยีใหมที่ชวยลดมลพิษสําหรับรถยนตดีเซลที่ผลิตใหม
โดยอียูเรียกเก็บคาปรับจากบริษัท Volkswagen AG เปนเงิน 502 ลานยูโร และบริษัท BMW เปนเงิน 373 ลานยูโร ทั้งนี้
อียูมองวาการสมรูรวมคิดดังกลาวทําใหผูบริโภคสูญเสียโอกาสในการซื้อรถยนตดีเซลที่ปลอยมลพิษนอย อยางไรก็ดี บริษัท
Daimler AG ซึ่งเปนบริษัทที่ผลิตรถยนตยี่หอ Mercedes Benz ไมไดถูกอียูเรียกเก็บคาปรับในฐานสมรูร วมคิดแตอยางใด
เนื่องจากบริษัทฯ ใหความรวมมือกับคณะกรรมาธิการอียู ในการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตอกระบวนการสอบสวน
ประเด็นฐานสมรูรวมคิดกันจํากัดการแขงขันใชเทคโนโลยีใหมที่ชวยลดมลพิษสําหรับรถยนตดีเซลที่ผลิตใหม
3.2 แนวโนมการใชยานยนตไฟฟาในสหพันธฯ เมื่อป 2553 นาง Angela Merkel นายกรัฐมนตรี
สหพันธฯ ไดตั้งเปาหมายผลักดันการใชยานยนตไฟฟาในสหพันธฯ ใหถึง 1 ลานคัน ภายในป 2564 โดยไดตั้งงบประมาณ
จํานวนมาก สําหรับสิทธิประโยชนในรูปของ “Umweltbonus” แกผูซื้อยานยนตไฟฟา อยางไรก็ดี ในชวงสิ้นป 2563
จํานวนยานยนตไฟฟาในสหพันธฯ ยังไมบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว ซึ่งตอมารัฐบาลสหพันธฯ ไดขยายเวลาการใหเงิน
อุดหนุนในโครงการ “Umweltbonus” 1 ไปจนถึงสิ้นป 2564 และจะเปลี่ยนการใหเงินอุดหนุนจากรูปแบบ
“Umweltbonus” เปนโครงการ “Innovationsprämie”ในป 2565 โดยจะเพิ่มเงินอุดหนุนจากเดิมเปน 2 เทา ซึ่ง
เงินอุดหนุนจะขึ้นอยูกับราคารถยนต และชนิดของระบบขับเคลื่อนรถยนต โดยจะอยูระหวาง 5,625-9,000 ยูโร/การซื้อ
ยานยนตไฟฟา 1 คัน และจะสามารถขอรับเงินอุดหนุนไดจนถึงป 2568 นอกจากนี้ ผูซื้อยานยนตไฟฟาจะยังไดรับการ
ยกเวนภาษีรถยนต (Motor Vehicle Tax) เปนเวลา 10 ป ดวย ทั้งนี้ ตามขอมูลของ Federal Office for Economic
Affairs and Export Control ณ เดือนมิถุนายน 2564 มีผูยื่นคํารองขอรับเงินอุดหนุนยานยนตไฟฟาจํานวน 640,000
ราย และตามขอมูลของกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ รัฐบาลสหพันธฯ ไดจายเงินอุดหนุน ณ สิ้นป 2564
แลวถึง 1.25 พันลานยูโร โดยในชวงครึ่งปแรกของป 2564 การขอจดทะเบียนยานยนตไฟฟาพุงสูงถึงจํานวนเกือบ
149,000 คัน ทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานสหพันธฯ ประเมินวาจํานวนยานยนตไฟฟาที่ไดรับ
การจดทะเบียนในสหพันธฯ นาจะสูงถึง 7-10 ลานคัน ภายในป 2573 อนึ่ง ประธานสมาคมอุตสาหรรมรถยนตแหง
สหพันธฯ ใหความเห็นวาการใชยานยนตพลังงานไฟฟาจะเพิ่มมากขึ้นจนสามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมาย greenhouse
gas emission neutrality ภายในป 2573 ได โดยรัฐบาลสหพันธฯ ตองผลักดันใหมีการขยายสถานีชารจยานยนต
พลังงานไฟฟาใหถึง 1 ลานสถานีดวย
4. การพัฒนาวัคซีน
บริษัท BioNtech และ Pfizer กําลังพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส Covid-19 ที่สามารถปองกันเชื้อไวรัส
Covid-19 ไดทุกสายพันธุ รวมถึงสายพันธุ Delta เพื่อใชสําหรับเปนวัคซีนเสริมเข็มที่ 3 หากผลการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร ยืนยันวามีประโยชน โดยการพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ สําหรับการฉีดเสริมเข็มที่ 3 มีสาเหตุมาจาก
การไดรับขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุข/อิสราเอล วาภูมิคุมกันของวัคซีน BioNtech/Pfizer จะลดลงหลังจากไดรับ
วัคซีนผานไป 6 เดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดศึกษาผลทางวิทยาศาสตรของวัคซีนอยางตอเนื่อง และคาดวา การฉีดวัคซีน
ปองกันเชื้อไวรัส Covid-19 เสริมเข็มที่ 3 ภายใน 6-12 เดือนหลังจากการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม อาจเปนประโยชน
อยางมากตอการปองกันเชื้อไวรัส Covid 19 โดยผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรที่แนนอน บริษัทฯ จะเผยแพรภายใน
ไมชานี้ อนึ่ง ขณะนี้ บริษัทฯ ไดเตรียมการขออนุมัติการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 กับ องคการอาหารและยา (Food and Drug
Administration-FDA) ของสหรัฐอเมริกา และองคการยาแหงสหภาพยุโรป (European Medicines Agency-EMA)
แลว
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ของระบบขับเคลื่อนและราคาของยานยนตไฟฟา

