
         
 

รายงานข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
รอบต้นเดือนธันวาคม 2564 

1. รัฐบาลสหพันธ์ฯ อนุมัติงบประมาณ 6 หม่ืนล้านยูโรสำหรับแผนการปกป้องสภาพภูมิอากาศ 
    เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 รัฐบาลชุดใหม่ของสหพันธ์ฯ ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 6 หมื่นล้าน 

ยูโร เพ่ือดำเนินการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ซึ่งงบประมาณส่วนนี้อยู่ภายใต้กองทุนชื่อ Climate and 
Transformation Fund ซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือนำสหพันธ์ฯ ให้มุ่งสู่การเป็นสังคม climate neutral and digital โดยได้รับ
ส่วนแบ่งงบประมาณมาจากกองทุนที่รัฐบาลสหพันธ์ฯ ตั้งไว้ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (รัฐสภาสหพันธ์ฯ อนุมัติงบประมาณจำนวน 24.2 หมื่นล้านยูโร แต่จาก
การประเมินรัฐบาลสหพันธ์ฯ จะใช้เงินเพียงจำนวน 18 หมื่นล้านยูโร) ทั้งนี้ รัฐบาลชุดใหม่ของสหพันธ์ฯ ประกาศ
แผนการมุ่งปกป้องสภาพภูมิอากาศและจะเลิกใช้พลังงานจากถ่านหิน รวมทั้งตั้งเป้าให้มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนอย่างน้อยร้อยละ 80 ภายใน ค.ศ. 2030 โดยจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการการใช้กองทุนดังกล่าวใน  
การประชุมรัฐสภาครั้งต่อไป   

2. นโยบายด้านอาคารที่อยู่อาศัยของรัฐบาลชุดใหม่ 
                    2.1 การเปลีย่นแปลงระเบียบการข้ึนราคาค่าเช่าที่อยู่อาศัย รฐับาลชุดใหม่ต้องการลดเพดานการขึ้น 
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยในรอบ 3 ปี ในเขตพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่นจากปัจจุบันที่ร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 12 ทั้งนี้ 
ระเบียบควบคุมเพดานการขึ้นค่าเช่าที่อยู่อาศัยในรอบ 3 ปี เดิมครอบคลุมเฉพาะการให้เช่าแก่ผู้เช่าเดิมหลังการ
ปรับปรุงซ่อมแซม อย่างไรก็ตาม การกำหนดเพดานการข้ึนค่าเช่าของรัฐบาลชุดใหม่ครอบคลุมการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่
สร้างขึ้นใหม่และครอบคลุมถึงผู้เช่ารายใหม่ด้วย 
                  2.2 การให้เงินสนับสนุนการสร้างอาคารที่อยู่อาศัย รฐับาลชุดใหม่ตั้งเป้าให้มีการสร้างห้องชุดสำหรับ
พักอาศัยเพ่ิมขึ้นจำนวน 400,000 ห้อง/ปี โดยการสร้างห้องชุดจำนวน 100,000 ห้องจะได้รับการสนับสนุนเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งนี้ รฐับาลชุดใหม่คาดการณ์ว่า ความต้องการห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในสหพันธ์ฯ อยู่ที่จำนวน
ประมาณ 300,000 ห้อง/ปี 
                  2.3 มาตรการด้านภาษี รฐับาลชุดใหม่ต้องการใช้ระเบียบด้านภาษีเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้น        
การขยายการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยการเพ่ิมจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปหักภาษีได้/ปี จากร้อยละ 2            
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นร้อยละ 3 สำหรับอาคารที่สร้างใหม่ 
                 2.4 การแบ่งรับภาระค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565             
รฐับาลชุดใหม่สหพันธ์ฯ กำหนดให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่ารับภาระค่าธรรมเนียมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกัน  
                  2.5 ปรับปรุงระเบียบการติดตั้งเครื่องทำความร้อนภายในที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568     
เป็นต้นไป ระบบเครื่องทำความร้อนที่ติดตั้งใหม่ในอาคารทั้งหมดจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างน้อยร้อยละ 65 
ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด  
                  2.6 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดภาษีการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รฐับาลชุดใหม่วางแผนออก
ข้อกำหนดยกเว้นภาษีการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการก่อสร้างหรือซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยเอง                         
โดยจะมีการกำหนดอัตราเงินที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป 
                  2.7 ไม่อนุญาตให้ชำระค่าซื้ออาคารที่อยู่อาศัยด้วยเงินสด เพ่ือควบคุมการหลบเลี่ยงภาษีและ         
การฟอกเงินของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ 
 



         
 

3. การทำความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานไฮโดรเจนของภาคเอกชน 
                   บริษัท RWE AG (บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่สัญชาติเยอรมัน) และบริษัท Novatek 
(บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสัญชาติรัสเซีย) ไดต้กลงทำความร่วมมือด้านพลังงานไฮโดรเจนร่วมกัน โดยบริษัท 
Novatek จะผลิตพลังงานไฮโดรเจนโดยใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติที่มีกระบวนการดักจับและกักเก็บคาร์บอน 
(Carbon Capture and Storage: CCS) และจัดส่งให้บริษัท RWE AG เพ่ือจำหน่ายในสหพันธ์ฯ และประเทศอ่ืน ๆ 
ในยุโรป ทั้งนี้ การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือยังครอบคลุมถึงความร่วมมือในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied 
Natural Gas: LGN) อีกด้วย  
                4. บริษัทสัญชาติเยอรมันติดอันดับโครงการ “Carbon Disclosure Project” 
                    จากการประเมินผลเพ่ือจัดอันดับบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศของโครงการ Carbon Disclosure Project ที่กรุงลอนดอน ปรากฏว่า มีบริษัทเพียง 200 แห่ง จากทั่วโลก
ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้มีบริษัทสัญชาติ
เยอรมันจำนวน 14 แห่งได้รับคัดเลือก ได้แก่ (1) บริษัท Symrise AG (2) Deutsche Bahn AG  (3) Deutsche 
Telekom AG (4) SAP AG (5) Thyssenkrup AG (6) HeidelBergCement AG (7) Bayer AG (8) Eon AG       
(9) Volkswagen AG (10) Bosch AG (11) Beiersdorf AG (12) Siemens (13) Gamesa Renewable Energie 
GmbH และ (14) Lindner AG ทั้งนี้ บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องสภาพ
ภูมิอากาศประจำปี 2564 ลดลงจาก 280 เหลือ 200 แห่ง หรือลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุหนึ่ง
มาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการที่เข้มงวดมากขึ้น 
 5. ข้อมูลเพิ่มเติม 
                     5.1 นาย Christian Lindner รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลังสหพันธ์ฯ ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ
ต้นเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า เป้าหมายของรัฐบาลชุดใหม่คือการนำให้สหพันธ์ฯ     
มีความเป็นอิสระ มีความเป็นพลวัตรและดิจิทัล รวมทั้งมีความยั่งยืนมากขึ้น และสหพันธ์ฯ ต้องการการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับระเบียบวินัย และต้องการให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายภาษี (ผู้หลีกเลี่ยงภาษี
และไม่รายงานรายรับ) มากยิ่งขึ้น เพ่ือสหพันธ์ฯ จะได้ไม่ต้องเพ่ิมอัตราการเกบ็ภาษี อาทิ จะไม่อนุญาตให้ซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ในสหพันธ์ฯ ด้วยเงินสด เพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่นำมาจากต่างประเทศเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหพันธ์ฯ 
ผ่านการเสียภาษีมาอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ในการเยือนฝรั่งเศสของนาย Lindner เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็น  
การเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับแต่เข้ารับตำแหน่งนาย Lindner ได้เรียกร้องให้ EU หารือร่วมกัน
เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (monetary stability) เพ่ือแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ ควรมีการลงทุนเพ่ือเศรษฐกิจสมัยใหม่ให้มากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการลงทุนเพ่ือ        
การปกป้องสภาพภูมิอากาศ  
  5.2 สมาคมชั้นนำด้านเศรษฐกิจของสหพันธ์ฯ อาทิ สมาพันธ์อุตสาหกรรมสหพันธ์ฯ สมาคมนายจ้าง
สหพันธ์ฯ ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนาย Olaf Scholz เร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่าง
เร่งด่วน อาทิ ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอกท่ี 4 ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนโครงสร้าง
ประเทศสู่ระบบดิจิทัล และปัญหาการเปลี่ยนโครงสร้างด้านประชากร  
 
 


