รายงานขาวเศรษฐกิจที่นาสนใจของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รอบปลายเดือนมิถุนายน 2564
1. นโยบายดานภาษีของพรรคการเมืองสหพันธฯ
สถาบันเศรษฐกิจแหงสหพันธ (Institute of the German Economy) ไดรวบรวมนโยบายดานภาษีของ
พรรคการเมืองตางๆ ของสหพันธฯ ซึ่งใชในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้
1.1 พรรค CDU/CSU (Union Parties) วางนโยบายคงอัตราภาษีสวนใหญไว แตจะลดหยอนภาษีแก
ผูมีเงินไดนอยหากเปนไปได ซึ่งนโยบายสวนนี้ยังคอนขางคลุมเครือ อยางไรก็ดี พรรคฯ วางนโยบายที่จะยกเลิก
การเรียกเก็บภาษีเงินไดเสริม (Income tax) และภาษีนิติบุคคลเสริม (Corporate tax) เพื่อการบูรณาการ
อดีตเยอรมนีตะวันออก ซึ่งสหพันธฯ เรียกภาษีสวนเสริมนี้วา Solidarity surcharge 1
1.2 พรรค SPD (Social Democratic Party) วางนโยบายลดอัตราภาษีใหแกผูมีเงินไดนอยและรายได
ปานกลาง แตจะเพิ่มอัตราภาษีสําหรับผูมีเงินไดสูงอีกรอยละ 5 2 รวมถึงจะปรับลดชวงระดับรายไดที่รัฐบาลจะ
เรียกเก็บ Solidarity surcharge จากผูมีเงินไดสูงเปนพิเศษ (จาก 274,000 ยูโร/ป เปน 250,000 ยูโร/ป)
1.3 พรรค FDP (Free Democratic Party) วางนโยบายลดอัตราภาษีผูมีเงินไดนอยและรายไดปานกลาง
และปรับเพิ่มชวงเงินไดของผูเสียภาษีที่มีเงินไดสูง (จาก 57,052 ยูโร/ป เปน 90,000 ยูโร/ป) รวมถึงจะยกเลิก
Solidarity surcharge แกผูมีเงินไดสูงและรายไดสูงเปนพิเศษ ซึ่งจัดวาเปนพรรคที่วางนโยบายลดภาระภาษีใหแก
ผูมีเงินไดสูงมากที่สุด
1.4 พรรค die Linken วางนโยบายปรับชวงรายไดที่ไมตองชําระภาษีจาก 9,744 ยูโร/ป เปน 14,000/ป
(โดยจะปรับเปน 3 ระยะ ภายในป ค.ศ. 2022-2024) และจะเพิ่มอัตราภาษีแกผูมีเงินไดสูงจากรอยละ 42 เปน
รอยละ 53 ซึ่งจัดวาเปนพรรคการเมืองที่วางนโยบายดานภาษีชัดเจนที่สุด
1.5 พรรค Green วางนโยบายปรับรายไดขั้นต่ําสุดที่ไมตองชําระภาษี (basic tax allowance) แตไมไดระบุ
ตัวเลขรายไดขั้นต่ําสุด และมีนโยบายคงอัตราภาษีไว อยางไรก็ดี จะเพิ่มอัตราภาษีผูมีเงินไดสูงจากอัตรารอยละ 42
เปน 45 และผูมีเงินไดสูงเปนพิเศษจากอัตรารอยละ 45 เปนรอยละ 48
ทั้งนี้ สถาบันเศรษฐกิจแหงสหพันธ (Institute of the German Economy) ไดประเมินวานโยบาย
ลดหยอนภาษีของพรรคตางๆ จะทําใหผูมีเงินไดเสียภาษี/คน/ป นอยลงสูงสุดถึงประมาณ 10,602 ยูโร
2. นโยบายดานการปกปองสภาพภูมิอากาศ (Climate protection) ของรัฐบาลสหพันธฯ
2.1 กฎหมายการปกปองสภาพภูมิอากาศ (Climate Protection Act) รัฐบาลสหพันธฯ ตองการเรงสงเสริม
การลงทุนดานเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงไดดําเนินการแกไขกฎหมายการปกปองสภาพภูมิอากาศ
(Climate Protection Act) ซึ่งจะมีการยกระดับมาตรฐานอาคารใหมใหมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยรัฐบาล
สหพันธฯ ไดวางงบประมาณสูงถึง 8 พันลานยูโร (Klimaschutz Sofortprogramm 2022) สําหรับนโยบายดาน
การปกปองสภาพภูมิอากาศ ซึ่งงบประมาณดังกลาว จะเริ่มใชตั้งแตป 2564 เปนตนไป เพื่อสนับสนุนการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงาน โดยเฉพาะการลงทุนดานพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวที่ใชพลังงานไฟฟาจากกังหัน
ลมนอกชายฝง อาคารประหยัดพลังงาน และโครงการ Carbon Footprint 3 ทั้งนี้ ตั้งแตป 2566 เปนตนไป โครงการ
ระดมทุนของรัฐบาลสหพันธฯ จะไมสนับสนุนการใชเครื่องทําความรอนจากพลังงานฟอสซิลอีกตอไป
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Solidarity surcharge เปนสวนเสริมของภาษีเงินได (Income tax) และภาษีนิติบุคคล (Corporate tax) ที่รัฐบาลสหพันธฯ จัดเก็บจากผูที่มีเงินไดตั้งแต
ป 2541 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการบูรณาการอดีตเยอรมนีตะวันออก ซึ่งตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2564 รัฐบาลสหพันธฯ ยกเลิกเก็บกับผูมีเงินไดนอย
แตเก็บเฉพาะผูมีเงินไดตั้งแต 73,000 ยูโร/ป ขึ้นไป ในอัตรารอยละ 10
2
ปจจุบันรัฐบาลสหพันธฯ เก็บภาษีเงินไดในอัตรากาวหนา โดยทัว่ ไปมีอัตราภาษีระหวางรอยละ 14-42 ของรายได และรายไดขั้นต่ําสุดที่ตองเสียภาษีอยูที่
9,744 ยูโร/ป
3
Carbon Footprint คือ ปริมาณรวมของกาซคารบอนไดออกไซด และกาซเรือนกระจกอื่นๆ เชน กาซมีเทน เปนตน ทีป่ ลอยออกมาจากผลิตภัณฑหรือบริการ
ตามขอกําหนด ISO 14040

2.2 การใชนํามันเชื้อเพลิงสังเคราะหของเครื่องบินรัฐบาลสหพันธฯ เครื่องบิน Airbus รุน A350-900 จํานวน
2 ใน 3 ลําที่ถูกจัดซื้อสําหรับใชในงานราชการของรัฐบาลสหพันธฯ ไดรับการปรับปรุงตอเติมเพื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิง
สังเคราะห (Synthetic Fuel) แทนการใชนํามันกาด (Kerosine) 4 โดยบริษัท Lufthansa Technik ในนครฮัมบูรก
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงตอเติมภายในตัวเครื่องบินใหทันสมัย ซึ่งประกอบดวยหองประชุม หองครัว หองน้ํา และ
ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งการปรับปรุงตอเติมดังกลาวใชงบประมาณถึง 1.2 พันลานยูโร ทั้งนี้ คาดวาเครื่องบิน
2 ลําดังกลาวจะสามารถใชงานไดในฤดูใบไมรวง ป 2565 และจะเปนเครื่องบินที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มากที่สุดในโลก ทั้งนี้ รัฐบาลสหพันธฯ ไดสนับสนุนใหมีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงทางเลือกกับเครื่องบินโดยสารทั่วไป
และคาดหวังใหเครื่องบินโดยสารทั่วไปใชเชื้อเพลิงทางเลือกเต็มรูปแบบไดภายในป ค.ศ. 2035 โดยจะผลักดันใหมี
การพัฒนาและผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงสังเคราะหและพลังงานทางเลือกในสหพันธฯ และจะยกเวนภาษีใหกับเครื่องบิน
ที่ใชพลังงานทางเลือกอีกดวย อยางไรก็ดี หนทางมุงสูการใชพลังงานทางเลือกยังอีกยาวไกล ตัวอยางเชน ยังตอง
มีการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวอีกหลายดาน อาทิ การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อลดตนทุน การพัฒนาวิธี
การจัดเก็บ การขนสง และศูนยกลางแจกจายไฮโดรเจนสีเขียวที่สนามบิน เปนตน
3. ภาคอุตสาหกรรมรถยนต
บริษัท Audi AG ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัท Volkswagen AG ไดตั้งเปายกเลิกการผลิตรถยนตรุนใหมที่
ใชเครื่องยนตสันดาปภายในป 2569 และจะหันมาผลิตยานยนตไฟฟาแบบเต็มรูปแบบ โดยกอนหนานี้บริษัทไดผลิต
ยานยนตไฟฟา รุน Etron และ Etron GT ออกสูทองตลาด และเตรียมแผนผลิตยานยนตไฟฟารุน Q6 ซึ่งเปนรถยนต
ประเภท Off Road ออกสูทองตลาด หลังจากนั้น บริษัทจะทยอยแปลงรถยนตเครื่องยนตสันดาป รุน A6 A4 และ
A3 เปนยานยนตไฟฟา โดยในชวงเปลี่ยนผานบริษัทฯ จะยังคงจําหนายรถยนตแบบเครื่องยนตสันดาปตอไป ซึ่งคาด
วาบริษัทฯ จะจําหนายไดหมดภายในป 2575-2576 ขึ้นอยูกับความตองการของทองตลาด ทั้งนี้ กอนหนานี้ บริษัท
Volkswagen AG บริษัท Mercedes Benz AG และบริษัท Volvo ไดประกาศเจตนารมยที่จะยกเลิกการผลิต
รถยนตแบบเครื่องยนตสันดาปใหเร็วที่สุด อยางไรก็ดี บริษัท BMW AG ซึ่งเปนบริษัทยานยนตรายใหญอีกราย
ยังไมไดประกาศเปาหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการผลิตรถยนตแบบเครื่องยนตสันดาป โดย ณ ปจจุบันผูผลิตรถยนต
สวนใหญในสหพันธฯ คอนขางวางเปาหมายตอบสนองตอขอกําหนดการปกปองสภาพภูมิอากาศที่เขมงวดขึ้นของ
ยุโรปที่ใหลดการปลอยมลพิษนอยลงรอยละ 60 ภายในป 2573
4. การพัฒนาวัคซีน
4.1 การพัฒนาวัคซีนของบริษัท Curevac บริษัท Curevac ซึ่งเปนบริษัทพัฒนาวัคซีนปองกันเชื้อไวรัส
Covid-19 ของสหพันธฯ ที่กอนหนานี้ถูกมองวาเปนบริษัทที่มีแนวโนมนาลงทุนอยางมาก ไดประกาศวา วัคซีน
ปองกันเชื้อไวรัสฯ ของบริษัทฯ ใหประสิทธิภาพเพียงรอยละ 47 หลังจากทําการทดลองทางคลีนิคในระยะสุดทาย
สงผลใหมูลคาหุนของบริษัทตกลงต่ําสุดถึงรอยละ 50 ในรอบ 7 เดือน ทั้งนี้ วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ของบริษัท
Curevac เปนวัคซีนประเภท mRNA เชนเดียวกับวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ของบริษัท BioNTech/Pfizer และบริษัท
Moderna แตตางกันตรงที่สารตั้งตนในการผลิตวัคซีนที่เรียกวานิวคลีโอไทด (nucleotide) 5 ของบริษัท Curevac
ไมไดรับการดัดแปลงทางเคมี อยางไรก็ดี นักวิทยาศาสตรไดตั้งขอสังเกตวา วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ของบริษัท
Curevac ไดใชทดลองกับประชาชน 40,000 คน จากประเทศแถบลาตินและ ยุโรป อาทิ บราซิล และ สหราช
อาณาจักร ซึ่งเปนประเทศที่พบไวรัสสายพันธุใหมที่รุนแรงกวาสายพันธุดั้งเดิม และจากการวิเคราะหครั้งที่ 2 ผูปวย
ที่ติดเชื้อไวรัสฯ มากกวาครึ่งหนึ่งติดเชื้อไวรัสสายพันธุที่องคการอนามัยโลก (WHO) โลกจัดใหเปนสายพันธุที่รุนแรง
ถึง 13 สายพันธุ เชน สายพันธุ C.37 ซึ่งถูกพบครั้งแรกในเปรู และสายพันธุ B.1.621 ที่ถูกคนพบครั้งแรกใน
โคลอมเบีย อยางไรก็ดี นักวิทยาศาสตรของบริษัทฯ จะทําการวิเคราะหดานประสิทธิภาพของวัคซีนปองกัน
เชื้อไวรัสฯ ตอไป
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น้ํามันกาด เปนไฮโดรคารบอนในรูปแบบของเหลวที่เผาไหมได ทํามาจากปโตรเลียม มักใชเปนเชื้อเพลิงทั้งในอุตสาหกรรม การบิน และบานเรือน

นิวคลีโอไทด (nucleotide) เปนโครงสรางพื้นฐานของกรดคลีอิก ซึ่งประกอบดวย นิวคลีโอไซด (neucleoside) กับหมูฟ อสเฟส ซึ่งนิวคลีโอไทดสามารถ
สังเคราะหไดในหองทดลอง และจากสิ่งมีชีวิต

4.2 การพัฒนาวัคซีนของบริษัท BioNTech บริษัท BioNTech ไดแจงในที่ประชุมวิสามัญประจําปวาบริษัทฯ
จะขยายการผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ มากขึ้น และยืนยันวาวัคซีนของบริษัทฯ สามารถปองกันเชื้อไวรัสฯ ได
หลายสายพันธุ อยางไรก็ดี บริษัทฯ กลาววายังไมสามารถยืนยันไดแนนอนวา วัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ของบริษัทฯ
สามารถปองกันเชื้อไวรัสสายพันธุ Delta ไดหรือไม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการวิเคราะหประสิทธิภาพของวัคซีนอยาง
ตอเนื่อง สวนในประเด็นการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสเสริมเข็มที่ 3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปองกันไวรัสสายพันธุใหม
นั้น บริษัทฯ ยังไมสามารถใหขอมูลได แตมีความเห็นวาการฉีดวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ เสริมเข็มที่ 3 จะมีประโยชน
เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันเชื้อไวรัสฯ สายพันธุเดิมได ในสวนขอเสนอของประธานาธิบดี
Joe Biden ของสหรัฐอเมริกา ที่ใหมีการผอนปรนสิทธิบัตรวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ เพื่อเปดโอกาสใหประเทศกําลัง
พัฒนาสามาถผลิตวัคซีนไดนั้น CEO บริษัท BioNTech ไมเห็นดวยเนื่องจากขอจํากัดของการผลิตอยูที่การขาดแคลน
สารตั้งตน และความซับซอนในการผลิตวัคซีน ไมใชเรื่องสิทธิบัตร ทั้งนี้ บริษัท BioNTech กําลังทําการผลิตวัคซีน
รวมกับบริษัท Pfizer เพื่อสงมอบวัคซีนไปยังประเทศกําลังพัฒนาใหมากขึ้น โดยตั้งเปาผลิตวัคซีนในปนี้ใหไดถึง
3 พันลานโดส และขยายการผลิตในป ค.ศ. 2022 ใหไดมากกวา 3 พันลานโดส อนึ่ง ขณะนี้ บริษัท BioNTech/Pfeizer
ไดผลิตวัคซีนปองกันเชื้อไวรัสฯ ออกสูทั่วโลกแลวกวา 100 ประเทศ มากกวา 700 ลานโดส
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