
         
 

รายงานข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
รอบต้นเดือนสิงหาคม 2565 

                1. การปฏิรูประเบียบหนี้สาธารณะของกลุ่มยูโรโซน 
                     - รฐับาลสหพันธ์ฯ เห็นพ้องที่จะให้มีการปฏิรปูระเบียบหนี้สาธารณะของกลุ่มยูโรโซน เนื่องจากเห็นว่า
ระเบียบหนี้สาธารณะที่ใช้อยู่บางส่วนทำให้ประเทศที่มีหนี้สินสูงไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น การกำหนดให้ประเทศที่มี
หนี้สินสูงเกินกว่าร้อยละ 60 ของ GDP ต้องลดหนี้สาธารณะสะสมในแต่ละปีลง 20 เท่าของส่วนต่างระหว่างหนี้
สาธารณะสะสมที่แท้จริงของประเทศ และหนี้สาธารณะที่อียูกำหนดไว้ ทั้งนี้ ระเบียบหนี้สาธารณะที่สำคัญของอียู
ประกอบด้วย (1) การก่อหนี้สาธารณะใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของ GDP (2) การก่อหนี้สาธารณะสะสมไม่เกินร้อยละ 
60 ของ GDP และ (3) ประเทศที่มีหนี้สาธารณะสะสมสูงเกินกว่าร้อยละ 60 ของ GDP ต้องลดหนี้สาธารณะสะสมใน
แต่ละปีลง 20 เท่าของส่วนต่างระหว่างหนี้สาธารณะสะสมที่แท้จริงของประเทศ และหนี้สาธารณะที่อียูกำหนดไว้   
  - รฐับาลสหพันธ์ฯ เสนอแนะว่า ควรคงระเบยีบปฏิบัติเดิมที่ดีไว้และปฏิรูประเบียบบางส่วนให้มีความ
ชัดเจน โปร่งใส และยืดหยุ่นมากขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติจริงได ้พร้อมทั้งได้เสนอให้ยกเลิกระเบียบการลดหนี้
สาธารณะสะสมในแต่ละปีลง 20 เท่า ตามข้อ (3) หากประเทศหนี้สินสูง เช่น อิตาลี และกรีซ มีแผนการชำระหนี้คืน  
ที่ชัดเจน และสามารถวางแผนงบประมาณทีจ่ะทำให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวขึน้ได้ ซึ่งข้อเสนอแนะของรัฐบาลสหพันธ์ฯ      
ในการปฏิรูปหนี้สาธารณะข้างต้นมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงินของประเทศ
สมาชิกกลุ่มยูโรโซน 

      2. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ก๊าซเพื่อความม่ันคงทางพลังงาน 
                    - เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 รัฐบาลสหพันธ์ฯ ได้ลงมติเห็นชอบให้เก็บค่าธรรมเนียมการใช้ก๊าซ
เพ่ิมเติม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติความปลอดภัยด้านพลังงาน (Energy Security Act) 
เพ่ือป้องกันการล้มละลายของบริษัทนำเข้าก๊าซของสหพันธ์ฯ ทีก่ำลังแบกรับภาระการขาดทุนจากราคาก๊าซที่เพ่ิม
สูงขึ้นมาก ซึ่งมีผลมาจากการลดปริมาณการส่งก๊าซของรัสเซีย และไม่สามารถผลักต้นทุนก๊าซที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้ 
โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้มีการประกาศอัตราค่าธรรมเนียมก๊าซของรัฐ (state gas surcharge) ในอัตรา 
2.419 เซน็ต์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่จะเรียกเก็บแก่ผู้บริโภคตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป  
    - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพ่ิมเติมจะนำไปเป็นเงินชดเชยให้แก่บริษัทนำเข้าพลังงานซึ่งสามารถยื่น  
คำร้องขอรับเงินชดเชย (ซ่ึงอาจจะเรียกเก็บจากลูกค้าส่วนบุคคลหรือลูกค้านิติบุคคลได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญา) ไดจ้าก 
บริษัท Trading Hub Europe ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสหพันธ์ฯ ใหท้ำหน้าที่รับคำร้องดังกล่าว 
โดยคำร้องจะได้รับการตรวจสอบจาก Federal Network Agency ก่อนการจ่ายเงินชดเชย ทั้งนี้ มาตรการนีจ้ะมีผล
บังคับใช้ไดต้ั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 -1 เมษายน 2567 โดยระยะเวลาการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ก๊าซอาจจะขยาย
ไปจนถึงวันที่ 30 กนัยายน 2567 หากสถานการณ์ด้านพลังงานยังไม่ดีข้ึน โดยค่าธรรมเนียมการใช้ก๊าซจะเรียกเกบ็
เฉพาะสัญญาการส่งมอบก๊าซเดิมที่มีอยู่แล้วเทา่นั้น โดยรัฐบาลสหพันธ์ฯ กล่าวย้ำว่า มาตรการนี้เป็นมาตรการชั่วคราว
เท่านั้น และจะเร่งเพิ่มความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีพลังงานเพ่ิมเติม 
                3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหพันธ์ฯ 
                    - รฐับาลสหพันธ์ฯ ได้ตั้งงบประมาณ จำนวน 30 พันล้านยูโร เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์พลังงานและการเพ่ิมข้ึนของอัตราเงินเฟ้อ โดยมาตรการบางส่วนได้มีผลบังคับใช้แล้ว เช่น 
การลดราคาบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะเหลือ 9 ยูโร และการลดภาษนี้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ทั้งนี้ รฐับาลสหพันธ์ฯ 
ได้เตรียมการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพ่ิมเติม ซึ่ง นาย Christian Lindner รฐัมนตรีว่าการ



         
 

กระทรวงการคลัง สหพันธ์ฯ ได้เสนอมาตรการด้านภาษี  ที่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดสภาวะ Bracket Creep1 เช่น 
การเพ่ิมจำนวนเงินเดือนพ้ืนฐานที่ไมต่้องนำมาคำนวณภาษีเงินได ้และการปรับอัตราภาษีเงินได้ของอัตราเงินเดือน  
แต่ละช่วง เป็นต้น 
    - มาตรการทางภาษีของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สหพันธ์ฯ กำลังเป็นที่ถกเถียงกันภายใน 
รัฐบาลอย่างมาก ซ่ึงมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดย นาย Olaf Scholz นายกรฐัมนตรีสหพันธ์ฯ ซึ่งเคยดำรง
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหพันธ์ฯ มาก่อน ไดอ้อกมาแถลงข่าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับ
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในภาพรวม พร้อมได้ชื่นชมแนวทางด้านภาษีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สหพันธ์ฯ ว่าจะช่วยให้ผู้มีรายได้ไม่เกิน 62,000/ปี ได้รับประโยชน์อย่างมาก 
                4. ศูนย์แสดงสินค้า Berlin Messe 
                    4.1 ปี 2565 เป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี การก่อตั้งศูนยแ์สดงสินค้า Berlin Messe ซึ่งเป็น
ศูนยแ์สดงสินค้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งของสหพันธ์ฯ ที่ใช้สำหรับจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการที่สำคัญ ในกรุงเบอร์ลิน 
สหพันธ์ฯ เช่น งานนิทรรศการยานยนต์นานาชาติ (International Motor Show :IAA) นิทรรศการด้านการบิน    
และอวกาศ (ILA Berlin Air Show) งานแสดงสินค้าเกษตร (Green Week International: IGW) นิทรรศการ           
การทอ่งเที่ยว (Internationale Tourismus-Börse: ITB) งานแสดงด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม (Berlin Radio 
Exhibition Berlin: IFA) งานนิทรรศการ Fruit Logistica เป็นต้น  
                   4.2 ปัจจุบัน Berlin Messe กำลังประสบปัญหาทางธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ในช่วงปี 2563 -2564 ทำให้ Berlin Messe ไม่สามารถจัดงานได้ และส่งผลให้ขาดรายไดจ้ำนวนมาก 
รวมถึงพนักงานส่วนใหญ่ต้องทำงานภายใต้ระบบ Short-time work2 โดย รฐับาลรฐัเบอร์ลินได้ให้เงินช่วยเหลือ
จำนวน 100 ล้านยูโร เพ่ือประคับประคองการอยู่รอดของ Berlin Messe ตลอดจนในชว่งรัฐบาลชุดเก่าของรัฐ
เบอรล์ิน ได้เคยชักชวนให้ Hannover Messe และ Hamburg Messe เข้าร่วมกิจการ แต่ได้รับการปฏิเสธจาก
นายกรัฐมนตรีรัฐ Lower Saxony เนื่องจากเกรงว่า Hannover Messe ซ่ึงเป็นศนูย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดใน 
สหพันธ์ฯ จะสูญเสียความสำคัญ หากเข้าร่วมเป็น Junior Partner ของ Berlin Messe นอกจากนี้ ยังไม่เป็นที่
แน่นอนว่า ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่จะมาถึงจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกหรือไม ่ทั้งนี้   
บริษัท Berlin Messe GmbH คาดการณ์ว่า หากไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดข้ึนอีกในช่วง
ดังกล่าว Berlin Messe จะกลับมาทำยอดขายเท่ากับยอดขายของปี 2561 และ 2562 ได้ภายในปี 2567 

      5. ข้อมูลเพิ่มเติม 
                    5.1 นาย Cem Özdemir (พรรค Greens) รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและการเกษตรสหพันธ์ฯ 
ได้ตัดสินใจยืดเวลาการปฏิบัติตามนโยบายเกษตรรว่มของอียู (Common Agricultural Policy: CAP) ในประเด็นการงดใช้
พ้ืนที่ร้อยละ 4 ของพ้ืนทีเ่กษตรกรรม ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2023 เป็นต้นไป และประเด็นการห้ามปลูกพืชชนิดเดียวกัน
ติดต่อกัน ออกไปอีก 1 ปี แต่จะอนุญาตให้เพาะปลูกพืชที่จำเป็น อาทิ ธัญพืช เมล็ดทานตะวัน และพืชตระกูลถั่ว   
เป็นต้น  

 
1 Bracket creep occurs when inflation pushes taxpayers into higher income tax brackets or reduces the value of credits, deductions, 
and exemptions. Bracket creep results in an increase in income taxes without an increase in real income. 
2 Short -time work หรือ Kurzarbeit เป็นแผนการทำงานของลูกจ้าง โดยบรษิัทนายจา้งที่ได้รับผลกระทบจะลดชั่วโมงการทำงานของลูกจา้งลงโดยไม่ต้อง
ให้ออกจากงาน และลูกจ้างยังคงได้รับเงินค่าจ้างส่วนใหญ่ ซ่ึงรัฐบาลสหพันธ์ฯ เป็นผู้ให้เงินอุดหนุนลูกจ้างบางส่วน 



         
 

     5.2 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นาย Robert Habeck รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจสหพันธ์ฯ 
ได้ประกาศแผนการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการประหยัดการใช้พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยด้าน
พลังงาน โดยจะกำหนดให้อาคารสาธารณะ (ปัจจุบันสหพันธ์ฯ มีอาคารสาธารณะประมาณ จำนวน 186,000 แห่ง)  
ใช้ความร้อนทำความอบอุ่นภายในอาคารได้ไม่เกินระดับ 19 องศา และให้งดเปิดไฟส่องสว่างอนุเสาวรีย์ทั่วไป   
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