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ค่ าจ้ างขั้นต่าและค่ าจ้ างเฉลีย่ ในเยอรมนี
ในขณะที่ยโุ รปหลายประเทศมีกฎระเบียบเรื่ องค่าจ้างขั้นต่า แต่สาหรับเยอรมนีกฎระเบียบเรื่ อง
ค่าจ้างขั้นต่าของสหพันธ์ฯ เพิ่งจะมีการประกาศใช้ในปี 2557 โดยมีการออก พรบ. ค่าจ้างขั้นต่า (Minimum Wage
Act) โดยก่อนหน้านี้ การกาหนดค่าจ้างขั้นต่าจะเป็ นเรื่ องระหว่างสหภาพแรงงานกับกลุ่มธุ รกิจ
ในเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาลเยอรมันได้ประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่า 4 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลบังคับ
ใช้ต้ งั แต่เดือนมกราคม 2559 การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่านี้ กาหนดโดยคณะกรรมการอิสระ บนพื้นฐานของข้อมูล
จากสานักงานสถิติสหพันธ์ฯ การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างขั้นต่านี้ถือเป็ นการเพิ่มขึ้นเป็ นครั้งแรกหลังจากมี
การประกาศใช้ระบบค่าจ้างขั้นต่าในปี 2557 และตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่า จะต้องมีการปรับค่าจ้างขั้นต่าทุกๆ 2 ปี
มีชาวเยอรมันประมาณ 4 ล้านคนที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่า ซึ่ งใช้สาหรับลูกจ้างในเยอรมันทุกคนที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
โดยยกเว้นผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ และผูฝ้ ึ กงาน
ค่าจ้างขั้นต่าในเยอรมนี ณ เดือนมกราคม 2560 อยูท่ ี่ 8.84 ยูโร/ชัว่ โมง หรื อประมาณ 1,532 ยูโร/
เดือน โดยค่าจ้างขั้นต่าที่มีการใช้ครั้งแรกในเยอรมนีในปี 2558 อยูท่ ี่ 8.50 ยูโร/ชัว่ โมง ดังนั้น บนพื้นฐานของ
สัปดาห์การทางานมาตรฐาน ลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนขั้นต่าที่ 1,473 ยูโร/เดือนก่อนหักภาษี
ค่าจ้างขั้นต่าของเยอรมนี บังคับใช้กบั ลูกจ้างเกือบทุกคน รวมถึงลูกจ้างชาวต่างชาติ ลูกจ้าง
ทางาน part-time ผูฝ้ ึ กงาน (ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ) และลูกจ้างที่ทางานในระยะทดลองงาน นอกจากนี้ รัฐบาลได้มี
บริ การ “สายด่วนค่าจ้างขั้นต่า ( minimum wage hotline)” และ ”การคานวณเงินเดือน ( salary calculator)” สาหรับ
คานวณค่าจ้างขั้นต่ารายชัว่ โมงแก่ลูกจ้าง
ในขณะที่ค่าจ้างขั้นต่าถูกนาไปใช้กบั ลูกจ้างส่ วนใหญ่ทวั่ ประเทศ ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ และผูท้ ี่
เป็ นนายจ้างของตนเองไม่ได้อยูภ่ ายใต้กฎหมายค่าจ้างขั้นต่า นอกจากนี้ ค่าจ้างขั้นต่ายังไม่ใช้บงั คับกับผูฝ้ ึ กงานที่มี
ระยะเวลาฝึ กงานน้อยกว่า 3 เดือน หรื อผูฝ้ ึ กงานที่การฝึ กงานเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยนในมหาวิทยาลัย หรื องาน
อาสาสมัคร อนึ่ง ผูท้ ี่เป็ นผูว้ า่ งงานระยะยาว ( long term unemployment) เมื่อได้งานทาสามารถได้รับค่าจ้างต่ากว่า
ค่าจ้างขั้นต่าได้สาหรับระยะเวลาการทางาน 6 เดือนแรกเมื่อกลับเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
นายจ้างจะได้รับโทษอย่างหนักหากไม่จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่าแก่คนงานของตน เมื่อมี
การบังคับใช้กฎหมายค่าจ้างขั้นต่าในตอนแรก หน่วยงานบังคับภาษีสาหรับงานที่ไม่ได้แจ้ง ( Tax Enforcement
Unit for Undeclared Work) ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่จานวนมากเพื่อจัดการกับบริ ษทั ที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายนี้

สภาลูกจ้างและสหภาพแรงงานได้เฝ้ าระวังการจ่ายค่าจ้างต่ากว่าที่ควรจะเป็ นในระดับสถาน
ประกอบการ แม้วา่ ในทางทฤษฎีบริ ษทั อาจจะถูกปรับเป็ นเงินสู งถึง 500,000 ยูโร ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายฉบับนี้
ลูกจ้างที่มนั่ ใจว่าตนเองได้รับค่าจ้างต่ากว่าค่าจ้างขั้นต่า ควรจะคุยกับนายจ้างเพื่อแก้ไขปั ญหา ก่อนที่จะส่ งเรื่ องไป
ยังบุคคลที่สาม ลูกจ้างสามารถคุยกับสหภาพแรงงาน (ถ้ามี) และถ้านายจ้างยังคงไม่แก้ไข การดาเนินการตาม
กฎหมายก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น ลูกจ้างมีเวลา 3 ปี ในการเรี ยกร้องสิ ทธิ จากการได้รับค่าจ้างต่ากว่าค่าจ้างขั้นต่า
สภาพการทางานและเงินเดือนเฉลี่ยในเยอรมนีดีกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรปหลายประเทศ จาก
การสารวจของ OECD ในปี 2559 3 ใน 4 ของประชากรอายุระหว่าง 15-64 ปี ในเยอรมนีมีงานทาสู งกว่าการจ้าง
งานเฉลี่ยของ OECD และจากข้อมูลในปี 2558 เงินเดือนเฉลี่ยสุ ทธิ ของเยอรมนีอยูท่ ี่ 2,155 ยูโร/เดือน เพิ่มขึ้น 4.68
เปอร์ เซ็นต์จากปี ก่อน ซึ่ งทาให้เยอรมนีอยูใ่ นลาดับที่ 8 ของประเทศกลุ่มอียู 28 ประเทศ แม้วา่ การเพิ่มขึ้นของ
ค่าจ้างเฉลี่ย เมื่อเทียบปี ต่อปี ของเยอรมนีจะอยูใ่ นกลุ่มที่มีลาดับสู งที่สุด นอกจากนี้ จากการสารวจ ประมาณ
การเงินเดือนกลุ่ม professional เช่น วิศวกร หรื อ IT พบว่าเงินเดือนจะอยูร่ ะหว่าง 45,000 – 60,000 ยูโร
ข้อมูลจากสถาบันวิจยั ด้านเศรษฐกิจและสังคม แสดงให้เห็นว่าในปี แรกที่เยอรมนีมีการใช้ระบบ
ค่าจ้างขั้นต่า ลูกจ้างไร้ฝีมือ และกึ่งฝี มือ ได้รับประโยชน์ โดยเงินเดือนเพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของ
เงินเดือนปกติ เช่นเดียวกับลูกจ้าง part time (หรื อ mini job) นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจะสู งที่สุดใน
อุตสาหกรรมเนื้อ การรักษาความปลอดภัย การทาและจัดสวน การก่อสร้าง และ catering ความกลัวที่วา่ ค่าจ้างขั้น
ต่าในเยอรมนีจะมีผลกระทบต่อระดับการว่างงานนั้นยังไม่ปรากฎหลักฐาน ในขณะที่ระดับการว่างงานกลับลดลง
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