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ดัชนีเศรษฐกิจ/ภำวะเศรษฐกิจสำคัญ และควำมคืบหน้ำ Brexit
 คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7 – 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ
0.75) ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ครั้งแรกของปี 2563
คณะกรรมการ ฯ มีมติให้
1)

คง อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.75 (7 จาก 9 เสียง โดย 2 เสียง ลงมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย)

2)

คง ปริมาณการถือครองสินทรัพย์ sterling non-financial investment-grade corporate bond ที่

10 พันล้านปอนด์ (เป็นเอกฉันท์)
3)

คง ปริมาณการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ระดับ 435 พันล้านปอนด์ (เป็นเอกฉันท์)

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ต้องการรอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน ขณะที่ในแถลงการณ์
นโยบายการเงินครั้งนี้ ได้มีการนาประโยคแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย “at a gradual pace and to a
limited extent” ออกไปเป็นครั้งแรก
 คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของสหราชอาณาจักรในระยะ 3 ปี ข้างหน้า ในรายงานประมาณการทางเศรษฐกิจฉบับใหม่ รอบเดือน ม.ค. 2563
คณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
สหราชอาณาจักรในระยะ 3 ปี ข้างหน้าลดลงจากประมาณการในรอบเดือน พ.ย. 2562 โดยคาดว่าอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจใน 3 ปีข้างหน้าจะขยายตัวโดยเฉลี่ยเพียง ร้อยละ 1.1 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรใน
ไตรมาส 4 ปี 2562 จะไม่มีการขยายตัว ซึ่งเป็นผลมาจากกาลังการผลิตส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจ โดยตัวเลขประมาณ
การทางเศรษฐกิจฉบับล่าสุดนี้ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีกาหนดการและแนวทางจัดการกับ
ประเด็น Brexit ที่ชัดเจน รวมถึงสหราชอาณาจักรสามารถบรรลุข้อตกลงเสรีทางการค้า (Free trade agreement) กับ
สหภาพยุโรปได้ทันตามกาหนด และสามารถบังคับใช้ได้ ณ ต้นปี 2564 แต่ BoE ไม่ได้รวมผลของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาลไว้ในประมาณการ พร้อมทั้งมองว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะ เพื่อประเมินถึงผลจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรปี 2562 ชะลอตัวลง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะทรงตัวในไตรมาส 4 ของปี 2562
ขณะที่การขยายตัวของค่าจ้างแรงงานชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.5 แม้ว่า unit labour costs จะยังคงขยายตัวได้ดี
โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และ 1.4 ตามลาดับ ในเดือน ธ.ค. 2562
ด้านอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่าและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
สำนักงำนที่ปรึกษำเศรษฐกิจกำรคลัง ประจำสหรำชอำณำจักรและยุโรป
สำนักงำนตัวแทนธนำคำรแห่งประเทศไทย กรุงลอนดอน
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ส่วน ด้านอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่าและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
คาดว่าเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นปี 2563 ตามเศรษฐกิจโลกที่กลับมาขยายตัว
และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit ที่ปรับลดลง นอกจากนี้ อาจจะได้รับปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการผลักดันให้อุปสงค์ขยายตัวได้ดีขึ้น จนทาให้ผลผลิตส่วนเกินในระบบ
ค่อยๆ ปรับลดลง รวมถึงช่วยเพิ่มอุปสงค์ส่วนเกินในระยะต่อไป
ความคืบหน้าของ Brexit
 29 ม.ค. สมาชิกรัฐสภายุโรปลงมติ 621 ต่อ 49 เสียง (งดออกเสียง 13 เสียง) เห็นชอบ Withdrawal Agreement ของ
นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ต่อข้อตกลงขอถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของส
หราชอาณาจักร (Brexit Withdrawal Agreement) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ Brexit จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
และสหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. เวลา 23.00 น. (ตามเวลา
ท้องถิ่น) ผู้แทนจากทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปแสดงความเห็นว่า ระยะเวลา 11 เดือน ต่อจากนี้ จะเป็น
ช่วงเวลาที่มีความสาคัญและยากลาบากอย่างยิ่ง เพราะทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องเร่งเจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางการค้าและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเส้นตายของระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่าน (transition
period) ที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 หากไม่มีการขยายช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไป
 30 ม.ค. นาง Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยืนยันว่า ECB จะทาสุดความสามารถเพื่อให้ทุกภาค
ส่วนในสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบน้อยที่สุด จาก การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร โดยได้เตรียมแผนการ
รับมือกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจาก Brexit ในวันที่ 31 ม.ค.2563 ไว้แล้ว ขณะนี้ ECB ได้รับคาร้องจาก
ธนาคารพาณิชย์ 25 แห่ง ที่ต้องการจะขอย้ายจากสหราชอาณาจักรเพื่อมาตั้งสานักงานในยุโรป และในขณะเดียวกัน ECB
ก็จะติดตามและตรวจสอบแผนรับมือ Brexit ของธนาคารพาณิชย์ 42 แห่ง ที่ตัดสินใจจะยังคงตั้งสาขาในสหราชอาณาจักร
ต่อไป นอกจากนั้น ECB และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ได้ดาเนินมาตรการเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสภาพ
คล่องในตลาดเงินภายหลัง Brexit มาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2562 ผ่าน currency swap
 นาย Heiko Maas รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงต่างการประเทศเยอรมนี ให้สัมภาษณ์ว่า การเจรจาข้อตกลงทางการค้า
ระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปมีแนวโน้มจะเป็นไปอย่างตึงเครียด เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลาอย่างมาก และ
เป็นไปได้ยากที่จะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่าง 2 ภูมิภาค ได้ครบถ้วนภายในสิ้นปี 2563
พร้อมทั้งกล่าวว่า ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปที่ปลอดภาษีศุลกากร และโควต้าต่างๆ
ถือเป็นเรื่องดี แต่จาเป็นต้องมาพร้อมกับการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยหากสหราชอาณาจักรไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปที่ปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ก็ไม่สมควรที่จะเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรป
ได้อย่างเต็มที่
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 31 ม.ค. เวลำ 23.00 น. (ตำมเวลำท้องถิ่น) สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกมายาวนานกว่า 47 ปี นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร กล่าวต่อ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ณ เมือง ซันเดอร์แลนด์ว่า Brexit ไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ หรือ “new dawn”
ของสหราชอาณาจักร และเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้สหราชอาณาจักรสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้อย่างจริงจังอีก
ครั้ง ส่วนนาย Jeremy Corbyn หัวหน้าพรรค Labour (พรรคฝ่ายค้าน) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สหราชอาณาจักรควรจะ
รักษาความสัมพันธ์อันดีกับสหภาพยุโรปต่อไป และต้องไม่ตกหลุมพรางในการต่อรองข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ
 นาง Ursula von der Leyen ประธานกรรมาธิการสหภาพยุโรป แสดงความเห็นว่า การอยู่ร่วมกันเป็นสหภาพจะสร้าง
ความแข็งแกร่งมากกว่าการแยกเป็นอิสระ โอกาสและความท้าทายของสหภาพยุโรปไม่ได้เปลี่ยนไปหลังจากเหตุการณ์
Brexit พร้อมทั้งระบุว่า หากสหราชอาณาจักรไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ของสหภาพยุโรป อาทิ มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม แรงงาน ภาษี และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรปได้เต็มที่
 นาย Michel Barnier – Brexit negotiator ของสหภาพยุโรป แสดงความเสียใจทีเ่ กิด Brexit และคาดว่าทั้งสหภาพ
ยุโรปและสหราชอาณาจักรจะอ่อนแอลงภายหลัง Brexit แต่ก็เคารพการตัดสินใจของประชาชนสหราชอาณาจักร โดย
นาย Barnier เห็นว่า ผลของประชามติที่ทาให้เกิด Brexit เกิดจากความเหลื่อมล้าระหว่างภูมิภาคต่างๆ ในสหราช
อาณาจักร ที่ทาให้ประชาชน โดยเฉพาะในเขตตอนเหนือและตอนกลาง ไม่เห็นถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรปอีกต่อไป

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 )
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