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ฮังการีห้ามรถทะเบียนต่างชาติเติมน ้ามันในราคาที่ตรึงไว้  
ค้านมาตรการงดน าเข้าน ้ามันจากรัสเซียของ EU  

และเตรียมเก็บภาษีภาคบริการเพิ่มเติม 
 

การเปลี่ยนแปลงมาตรการการตรึงราคาน ้ามัน 
สืบเนื่องจากมาตรการควบคุมราคาค้าปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินที่ 480 โฟรินท์/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
- 15 พฤษภาคม 2565 และล่าสุดขยายเวลาต่อถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพ่ือบรรเทาสถานการณ์เงินเฟ้ออันมีสาเหตุ
หนึ่งมาจากต้นทุนในการผลิตสินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้น ปรากฏว่า มีกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้านจ้านวนมาก อาทิ  
สโลวาเกีย โครเอเชีย และออสเตรีย เดินทางมาเติมน้้ามันในประเทศฮังการีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากราคาน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่ถูกกว่า หรือกล่าวคือเป็นการเดินทางในลักษณะของ “Fuel Tourism” ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นภาวะขาดทุน
ของปั๊มน้้ามันรายย่อยในฮังการีจากราคาน้้ามันในตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น และทรัพยากรเชื้อเพลิงที่มีอยู่อย่างจ้ากัด  
 
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลฮังการีจึงออกมาตรการควบคุมเพ่ิมเติม กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ก้าหนดให้การตรึงราคา
น้้ามันครอบคลุมเฉพาะรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนฮังการีเท่านั้น ส่วนรถยนต์จากต่างประเทศ ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ
รถบรรทุกสินค้า จะต้องจ่ายค่าน้้ามันตามราคาจริง อย่างไรก็ดี มีข้อวิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวว่าอาจท้าได้ยากในทาง
ปฏิบัติ อีกทั้งยังมีความกังวลด้านความคุ้มครองผู้บริโภคจากการก้าหนดราคาสองมาตรฐาน  (Dual Pricing) ด้วย ล่าสุด 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้รับทราบประเด็นนี้แล้ว และก้าลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
 

http://www.thaitradebudapest.hu/
https://www.facebook.com/ThaiTradeBudapest
https://www.facebook.com/photo/?fbid=294265876133288&set=a.229808029245740
https://www.facebook.com/photo?fbid=340012384891970&set=a.229808029245740
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นอกจากนี้ เนื่องจากการกระจายสินค้าในภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออกอาศัยการขนส่งทางบก ทั้งขบวนรถไฟขนส่ง
สินค้าและรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามประเทศ ส้าหรับสินค้าที่มีน้้าหนักและปริมาณมากในระยะทางไกลเป็นหลัก การจ้ากัด
สิทธิ์การเติมน้้ามันเชื้อเพลิงให้แก่รถป้ายทะเบียนฮังการีเท่านั้นจะเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้กับภาคโลจิสติกส์ ส่งผลต่อระดับ
ราคาสินค้าในตลาดสหภาพยุโรปที่สูงขึ้นได้ด้วย 
 
การจัดเก็บภาษี Windfall Tax 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายกรัฐมนตรี นาย Viktor Orbán แถลงว่า รัฐบาลฮังการีเตรียมออกนโยบายเก็บภาษี
ลาภลอย (Windfall Tax) หรือภาษีที่มุ่งเก็บจาก “ก้าไรส่วนเพ่ิม (Extra Profit)” อันเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกในการ
ด้าเนินธุรกิจ เช่น ภาวะโรคระบาด และภาวะสงครามในยูเครน เพ่ือน้ารายได้มาใช้เป็นงบประมาณของรัฐบาลในการ
ด้าเนินนโยบายเพ่ือบรรเทาสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบัน โดยรายได้ส่วนนี้ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณไปอุ้มค่า
สาธารณูปโภคเพ่ือรักษาระดับค่าครองชีพ และจัดสรรให้กองทัพ ตามสถานการณ์ฉุกเฉินอันเป็นผลจากภาวะสงครามใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน อีกท้ังตั้งเป้าหมายว่ามาตรการนี้จะช่วยให้รัฐบาลรักษาระดับการขาดดุลงบประมาณปี 2565 ให้ไม่เกิน 
4.9% ของ GDP โดยภาษีส่วนนี้จะเรียกเก็บจากภาคธุรกิจธนาคาร ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ธุรกิจจัดจ้าหน่าย พลังงาน 
ประกันภัย และสายการบิน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ มาตรการนี้จึงจะท้าให้ราคาสินค้าและบริการในภาคธุรกิจดังกล่าวอาจปรับ
เพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อค่าครองชีพในฮังการีที่จะสูงขึ้น 

 

การคัดค้านมาตรการคว้่าบาตรการน้าเข้าพลังงานจากรัสเซีย 
การก้าหนดแผนเลิกพ่ึงพาการน้าเข้าพลังงานจากรัสเซีย ทั้งในรูปแบบของน้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เป็นหนึ่งใน
มาตรการคว่้าบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียชุดที่ 6 ของสหภาพยุโรป เนื่องจากการส่งออกพลังงานให้แก่ประเทศสมาชิกใน
สหภาพยุโรปถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักของรัสเซีย แผนการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันออก 
ซึ่งไม่มีพรมแดนติดกับทะเล ท้าให้จ้าเป็นต้องพ่ึงพาการน้าเข้าพลังงานจากรัสเซียมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ด้วยเหตุ
นี้รัฐบาลฮังการีจึงเป็นประเทศผู้น้าการคัดค้านมาตรการการคว่้าบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซีย โดยถึงแม้ว่าสหภาพ
ยุโรปจะได้มีการต่อรองโดยให้ข้อเสนอการขยายระยะเวลาการเตรียมความพร้อมก่อนเลิกพ่ึงพาพลังงานจากรัสเซียจาก
ก้าหนดการเดิมคือสิ้นปีนี้ เป็นสิ้นปีหน้าแทน เนื่องจากการตัดสินใจรับรองมาตรการใดๆ ในระดับสหภาพฯ ต้องอาศัยหลัก
ฉันทามติ ที่ประเทศสมาชิกท้ัง 27 ประเทศต้องให้ความเห็นชอบ แต่รัฐบาลฮังการีก็ยังคงคัดค้าน พร้อมเรียกร้องให้สหภาพ
ยุโรปขยายเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านแหล่งพลังงานหลักของตนต่อไปอีกเป็น 5 ปี ตลอดจนเรียกร้องให้สหภาพยุโรปให้เงิน
สนับสนุนแก่ประเทศสมาชิกในการปรับปรุงโรงกลั่นน้้ามัน นอกจากนี้ฮังการียังเสนอให้สหภาพยุโรปแก้ไขข้อตกลงใน
มาตรการจากการเลิกพ่ึงพาอย่างสิ้นเชิง เป็นการเลิกพ่ึงพาเฉพาะพลังงานที่ขนส่งผ่านทางเรือ และอนุญาตให้ขนส่ง
น้้ามันดิบทางท่อส่งน้้ามันได้ตามเดิม  
 
อย่างไรก็ดี ประเทศสมาชิกบางประเทศได้ออกมาคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากมองว่าเป็นการเอ้ือผลประโยชน์ให้แก่
บางประเทศในภูมิภาคที่ยังสามารถพ่ึงพาน้้ามันราคาถูกจากรัสเซียได้ นอกจากนี้ยังอาจท้าให้รัสเซียจะยังได้ประโยชน์จาก
รายได้จากการค้าน้้ามันและส่งออกน้้ามันผ่านท่อส่งผ่านน้้ามันปิโตรเลียม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการน้าเข้าน้้ามัน
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ทั้งหมด อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียต่อไป ซึ่งขัดต่อจุดประสงค์ในการคว่้าบาตร
รัสเซียของสหภาพยุโรปแต่เดิมที 
 
โดยถึงแม้ปัจจุบันประเทศสมาชิกจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในการประชุมของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และสโลวาเกีย ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ท้าให้มีต้นทุน
การขนส่งและบริหารคลังน้้ามันสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ได้รับข้อยกเว้นให้ยังสามารถน้าเข้าน้้ามันจากรัสเซียได้ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่วนบัลแกเรียที่มีสัดส่วนการน้าเข้าน้้ามันจากรัสเซียสูงเช่นกัน และรัสเซียเพ่ิงระงับการส่งออก
ก๊าซธรรมชาติเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็ได้รับยกเว้นจากสหภาพยุโรปให้ยังน้าเข้าน้้ามันจากรัสเซียจนถึงปี 2567 
เช่นกัน นอกจากนี้ โครเอเชียที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีโรงกลั่นน้้ามันเป็นอุตสาหกรรมหลัก ก็ได้รับอนุญาตจากสหภาพ
ยุโรปให้ยังน้าเข้าน้้ามันดีเซลสุญญากาศ (Vacuum Gas Oil หรือ VGO) จากรัสเซียไดจ้นถึงสิ้นปี 2566 
 
สหภาพยุโรปอ้างว่า การใช้มาตรการคว่้าบาตรทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะท้าให้สหภาพยุโรปสามารถระงับการน้าเข้า
พลังงานจากรัสเซียได้ถึง 90% จากสัดส่วนการน้าเข้าทั้งหมด ด้วยเหตุนี้  ผู้น้าของประเทศสมาชิกบางประเทศได้แสดง
ความคิดเห็นว่าสหภาพยุโรปจ้าเป็นที่จะต้องเร่งพิจารณาการให้ข้อยกเว้นดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป ภายใน
สิ้นเดือนมิถุนายนนี้ 
 
ข้อคิดเห็นของสคต. 
 
การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลฮังการีเป็นไปโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนาย Orbán ซึ่งตระหนักถึงวิกฤติ
เศรษฐกิจที่ทั่วโลกก้าลังเผชิญจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันต่อห่วงโซ่อุปทาน หรือกระบวนการผลิตสินค้าและบริการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และ
น้ามาสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง ตลอดจนเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยทั้งจากต้นทุนสินค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้น 
ประกอบกับความต้องการซื้อที่เพ่ิมขึ้นหลังสถานการณ์แพร่ระบาดบรรเทาลง นอกจากจากนี้วิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวยังทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นหลังเกิดภาวะสงครามในยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของต้นทุนสินค้าและบริการที่เพ่ิมขึ้นจากราคา
น้้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้น หลังสหภาพยุโรปด้าเนินมาตรการการคว่้าบาตรโดยลดการน้าเข้าพลังงานจากรัสเซีย  ทั้งหมดนี้ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศฮังการี 
 
ดังนั้น สคต. จึงคาดว่าการด้าเนินนโยบายและมาตรการของประเทศฮังการีต่อจากนี้อาจมุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และการกระตุ้นให้เกิดการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เห็นได้จากแนวโน้มการด้าเนินนโยบาย 
ด้านการจัดเก็บภาษีที่เพ่ิมมากขึ้น ผ่านภาษีลาภลอย และภาษีในรูปแบบอ่ืนที่ อาจจัดเก็บจากภาคธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมงบประมาณให้แก่รัฐบาลในการควบคุมราคาสินค้าท่ามกลางสถานการณ์เงินเฟ้อ ตลอดจนเพ่ือ
แก้ปัญหาการขาดดุลของรัฐบาล ทว่าการด้าเนินนโยบายในลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักธุรกิจ
ต่างชาติ เนื่องจากความกังวลที่อาจจะถูกจัดเก็บภาษีสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เงินเฟ้อและอัตรา
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ดอกเบี้ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนในการลงทุนเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างฮังการีและ
สหภาพยุโรปในประเด็นเรื่องการละเมิดหลักนิติธรรมเนื่องมาจากปัญหาการทุจริตภายในรัฐบาลปัจจุบัน ยังอาจส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน  
 
จากทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลฮังการีมีแนวโน้มที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยนโยบายการจัดเก็บภาษี ซึ่งอาจมีข้อ
ควรระวังในกรณีที่ภาคธุรกิจผลักภาระภาษีไปให้แก่ผู้บริโภค อันจะส่งผลให้สถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศสูงขึ้นใน
ท้ายที่สุด อย่างไรก็ดี แนวโน้มการด้าเนินนโยบายการจัดเก็บภาษีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในอนาคต หากรัฐบาลสามารถ
บรรเทาสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบันได้ด้วยการควบคุมต้นทุนของราคาสินค้าและบริการ เห็นได้จากความพยายามในการ
ตรึงราคาค้าปลีกน้้ามันเชื้อเพลิง ด้วยเหตุนี้การออกมาตรการจ้ากัดสิทธิ์การเติมน้้ามันในราคาท่ีลดลงแค่ส้าหรับรถยนต์ป้าย
ทะเบียนฮังการีจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนการด้าเนินนโยบายตรึงราคาน้้ามัน เพราะหากยังคงอนุญาตให้รถยนต์
ต่างประเทศได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับรถยนต์ฮังการี ความต้องการของผู้ใช้บริการที่จะเดินทางมาเติมน้้ามันในประเทศฮังการี
อาจยิ่งเพ่ิมสูงขึ้น จนส่งผลให้รัฐบาลมีต้นทุนในการด้าเนินนโยบายตรึงราคาเพ่ิมมากขึ้น อันจะน้าไปสู่ทั้งการขาดดุล
งบประมาณ และเงินเฟ้อที่สูงขึ้นหากรัฐบาลไม่สามารถด้าเนินนโยบายตรึงราคาต่อไปได้  
 
นอกจากนี้ ความพยายามในการควบคุมต้นทุนยังปรากฏผ่านการคัดค้านมาตรการการคว่้าบาตรของสหภาพยุโรปด้วยการ
เลิกพ่ึงพาการน้าเข้าพลังงานจากรัสเซีย โดยรัฐบาลฮังการีให้เหตุผลว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อความมั่นคงทาง
พลังงาน และราคาสินค้า เนื่องจากประเทศฮังการีเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดทะเล ท้าให้จ้าเป็นต้องพ่ึงพาการน้าเข้า
พลังงานจากรัสเซียผ่านท่อส่งน้้ามันของรัสเซียอย่างมาก โดยสัดส่วนการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติและน้้ามันจากรัสเซียคิดเป็น 
80% และ 65% ของปริมาณการน้าเข้าพลังงานตามประเภทต่างๆ ของฮังการีตามล้าดับ  รัฐบาลฮังการีจึงอ้างว่า  
การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวของสหภาพยุโรปจึงจ้าเป็นต้องอาศัยทั้งระยะเวลาที่เหมาะสม และเงินสนับสนุนจาก
สหภาพยุโรปในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพ่ือรองรับน้้ามันเชื้อเพลิ งจากประเทศอ่ืนนอกจากรัสเซีย เพ่ือป้องกันการ
ขาดแคลนพลังงาน ตลอดจนต้นทุนสินค้าและบริการที่เพ่ิมสูงขึ้น  
 
นอกจากนี้ หากพิจารณาในมิติของการค้าระหว่างประเทศ สคต. คาดว่าไทยอาจยังได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ของค่าเงิน 
โฟรินท์ที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ไทยน้าเข้าสินค้าจากฮังการีได้ในราคาที่ถูกลง ประกอบกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ฮังการีซึ่งจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น  
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