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ดัชนีเศรษฐกิจ/ภาวะเศรษฐกิจสาคัญ และความคืบหน้า Brexit
 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่า เศรษฐกิจยูโรโซนกาลังเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นจากหลายปัจจัย
ซึ่งรวมถึงการปกป้องทางการค้า และการที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นายเดวิด ลิปตัน
รองกรรมการผู้จัดการคนที่หนึ่งของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุถึงเรื่องดังกล่าวในระหว่างการกล่าว
สุนทรพจน์ที่กรุงลิสบอน พร้อมแนะว่า ยุโรปจาเปนนต้องกาจัดจุดอ่อนด้านนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะ
เศรษฐกิจขาลงครั้งต่อไปซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในที่สุด และมีความเห็นว่า ยุโรปไม่สามารถใช้มาตรการเดียวกับที่ใช้รับมือ
วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 เพราะมาตรการกระตุ้นทางการเงินอาจใช้ไม่ได้ผลแล้ว และหลายประเทศกาลัง
รับมือกับภาระหนี้ที่สูง รองผู้อานวยการ IMF ยกตัวอย่างประเทศอิตาลี ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เปนนอันดับสามในยูโร
โซน ว่ามีความเปราะบางอย่างชัดเจนและไม่มีการเตรียมความพร้อม โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
อิตาลีหดตัว 0.2% ในช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค. 2561 หลังจากที่ปรับตัวลง 0.1% ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้อิตาลีประสบ
กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเปนนครั้งที่สามในรอบสิบปี และมีความเปนนไปได้ที่เศรษฐกิจอิตาลีจะหดตัวลงอีกในไตรมาสนี้
 ผลสารวจทีจ่ ัดทาโดยสมาพันธ์ อุตสาหกรรมอังกฤษ (ซีบีไอ) และ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (พีดับเบิลยูซี) ซึ่ง
เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ ของอังกฤษ โดยทาการสอบถามสถาบันการเงิน 84 แห่ง พบว่า มุมมองด้าน
บวกเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจของสถาบันการเงิน ในอังกฤษลดต่าลงในอัตราเร็วที่สุด นับแต่วิกฤติการเงินปี
2551 ซึ่งเป็นผล จากความกังวลเกี่ยวกับการแยกตัว ของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ผลการสารวจ พบว่า
ภาคเอกชนมีการ ทาธุรกิจลดลงในอัตราเร็วสุดนับแต่ เดือนก.ย.ปี 2555 โดยนักลงทุนเลือก ที่จะถือเงินสดไว้มากกว่า
ขณะที่นายหน้า ธุรกิจประกันภัยนั้นเปนนภาคส่วนเดียว ที่มีแนวโน้มสดใส ผลสารวจยังแสดงให้เห็นว่าการจ้างงาน ใน
ธุรกิจบริการด้านการเงินชะลอตัวลง รวดเร็วสุดในรอบ 4 ปี โดยปัจจัยหลัก มาจากการลดตาแหน่งงานในภาคธนาคาร
อันเนื่องมาจากการปรับลดสาขาและย้ายงาน ไปต่างประเทศเพื่อลดต้นทุน
 สถานการณ์ Brexit สัปดาห์นี้
 สหภาพยุโรปเตรียมการรองรับสาหรับสถานการณ์ no-deal Brexit ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันที่ 12 เม.ย. 2562
หากสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรไม่สามารถหาข้อสรุปและมีมติเห็นชอบร่างข้อตกลง Brexit ได้ภายในวันที่ 29

มี.ค. เนื่องจากอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ no-deal Brexit ขึ้นในวันที่ 12 เม.ย. 2019 ซึ่งสหภาพยุโรปอาจพิจารณา
ขยายกาหนดการ Brexit ดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2019 เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีเวลาเตรียมการสาหรับ
สถานการณ์ no-deal Brexit มากขึ้น โดยปัจจุบันสหภาพยุโรปได้มีการเตรียมการสาหรับกรณี no-deal Brexitไว้แล้ว
อาทิ การเพิ่มเจ้าหน้าที่ศุลกากรจานวนหลายร้อยนาย รวมถึงมีมาตรการฉุกเฉินชั่วคราวที่เรียกว่า “basic temporary
contingency” เพื่อใช้ดูแลเกี่ยวกับประเด็น เขตแดนการประมง ธุรกิจการบิน การขนส่งทางบก และการบริการทาง
สานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลัง ประจาสหราชอาณาจักรและยุโรป
สานักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงลอนดอน
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MoM
ผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 329 ต่อ 302 เสียง เพื่อเข้าควบคุมกระบวนการ Brexit แทนนางเมย์ และ
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ว่างงานหนุ่มสาวอยู่ที่ร้อยละ
่อัตราการจ้างงานปรับเ ิ่มเปนร้อยละ
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For-Against
ธนาคาร องรัฐและธนาคารกลางอังกฤษแล้วคิดเปนร้อยละ
/GDP
/defeated by

Confirmatory
Margaret Beckett
ข้อตกลง Brexit ใดๆ ก็ตามต้องผ่านการลง
268-259 / 27

Vote
พรรค Labour
ประชามติจากประชาชนสหราชอาณาจักรก่อนจะ
ดาเนินการใดๆ ต่อไป
Customs Union
Ken Clarke
มีการรับรองทางกฎหมายว่าจะมีการเจรจาเพื่อเข้า
264-272 / 8
พรรค Conservative
ร่วม Customs Union อย่างถาวร ภายหลัง
Brexit
Labour’s
Jeremy Corbyn
สหราชอาณาจักรเข้าร่วม Customs Union และมี 237-307 / 70
alternative plan พรรค Labour
ความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปในรูปแบบที่ใกล้เคียง
กับ Single Market
Common market Nick Boles
สหราชอาณาจักรเข้าร่วม European Economic
188-283 / 95
2.0
พรรค Conservative
Area (EEA) ผ่าน European Free Trade
Association (EFTA) และยังอยู่ใน Customs
Union เปนนการชั่วคราวระหว่างการหาแนวทางอื่น
Revocation to
Joanna Cherry
หากไม่สามารถหาข้อตกลง Brexit ได้ภายในเวลา
184-293 / 109
avoid no-deal
พรรค Scottish National ที่กาหนด รัฐบาลจะต้องให้สภาลงมติว่าจะเลือก
Brexit
no-deal Brexit หรือ ยกเลิก Article 50
No-Deal Brexit
John Baron
ออกจากการเปนนสมาชิกสหภาพยุโรปในวันที่ 12
160-400 / 240
พรรค Conservative
เม.ย. 2562 แบบไม่มีข้อตกลง Brexit
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Marcus Fysh
พรรค Conservative

For-Against
/defeated by
139-422 / 283

สหราชอาณาจักรจะจ่ายเงินสบทบให้กับสหภาพ
ยุโรปจนถึงปี 2563 และให้คงความสัมพันธ์ทาง
การค้ากันแบบเดิมต่อไปเปนนระยะเวลา 2 ปี
George Eustice
- อยู่ใน European Economic Area (EEA) และ
65-377 / 312
พรรค Conservative
ขอกลับเข้าร่วม European Free Trade
Association (EFTA)
- ปฏิเสธ Customs Union และหา protocols
ใหม่ในการจัดการเรื่องการค้าชายแดนไอร์แลนด์
เหนือ
ผลของการลงคะแนน Indicative voteยังไม่มีทางเลือกใดที่ได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่จากสภา และมี ส.ส. ที่งดออก

เสียงเปนนจานวนมาก โดยทางเลือกที่ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากที่สุด ได้แก่ 1) การจัดให้มี Confirmatory Vote จาก
ประชาชนเพื่อรับรองข้อตกลง Brexit ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุน 268 เสียง และ 2) การให้สหราชอาณาจักรยังคงอยู่ใน Customs
Union ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุน 264 เสียง อย่างไรก็ตาม ส.ส. ของพรรค Conservative ซึ่งเปนนพรรครัฐบาล ไม่สนับสนุน 2
ทางเลือกนี้ จึงเปนนไปได้ว่า ยากที่รัฐบาลจะสนับสนุนทางเลือกทั้ง 2 ทางดังกล่าว
ในวันที่ 29 มีนาคม รัฐบาลได้นาร่างข้อตกลง Brexit เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอีกเปนนครั้งที่ 3 และร่างความตกลง
ดังกล่าว ก็แพ้โหวตอีกเปนนครั้งที่ 3 โดยแพ้ไป 58 เสียง (344 ต่อ 286) เนื่องจากหากร่างดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภา สหราชอาณาจักรก็ต้องออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 12 เมษายน โดยปราศจากข้อตกลง (no deal Brexit)
สหภาพยุโรปได้ออกแถลงการณ์หลังจากทราบผลการลงคะแนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรแล้ว สรุปได้ว่า จากมติของ
คณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หากสหราชอาณาจักรยังคงไม่รับร่างความตกลง Brexit หรือ Withdrawal

Agreement สหภาพยุโรปจะขยายเวลาการออกจากสหภาพยุโรปให้สหราชอาณาจักรถึงเที่ยงคืนวันที่ 12 เมษายน 2562 ดังนั้น
จึงมีความเปนนไปได้ที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปแบบปราศจากข้อตกลง (no deal) ซึ่งสหภาพยุโรปได้เตรียมการ
รองรับกรณีดังกล่าวไว้แล้ว
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 2562)2-6 กรกฎาคม
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