12 – 18 ธันวาคม 2559
Bill English นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์คนใหม่
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 12 ธั น วาคม 2559 ณ ตึ ก
รัฐสภา ในกรุง Wellington นาย Bill English
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับชัยชนะ
การโหวตภายในพรรค National Party เพื่อ
คั ด เลื อ กหั ว หน้ า พรรคพร้ อ มกั บ ต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ คนใหม่ แทนนาย
John Key ที่ได้ประกาศลาออกจากตาแหน่ง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพข่าว: Cameron Burnell/Fairfax NZ (abc News)

การได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์คนที่ 39 ของ นาย English เป็นไปตามที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้ ใน
เวลาเดียวกันนาย English ได้ประกาศให้นาง Paula Bennett (Social Housing Minister) เป็นรองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์
และแต่งตั้งนาย Steven Joyce (Senior cabinet Minister) ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นอกจากนี้คาดว่า นาย
English จะประกาศการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อีกภายในสัปดาห์หน้า พร้อมประกาศจะเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวนโยบายของนาย John Key ต่อไป อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าในภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ประเทศท่ามกลางการแข่งขันในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันนาย Bill English อายุ 54 ปี เข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ปี 2533 เคยดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ
อาทิ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในระหว่างการดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กาหนดนโยบายต่างๆรวมไปถึงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจบางส่วนในกลุ่มบริษัทด้าน
พลังงานและ Air New Zealand ให้เป็นเอกชน การลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาและภาษีบริษัทตลอดจนการปรับเพิ่ม
ภาษี GST เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s คาดหวังว่า นิวซีแลนด์ จะยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ AAA
และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งต่อไป

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
ทีผ่ ่านมานาย Bill English ได้มีบทบาทในการผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนิวซีแลนด์เคียงข้างนาย John
Key อดีตนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด ดังนั้นการได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์คนใหม่ของ Bill English จึงไม่น่าจะมี
ผลกระทบในแง่ลบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์แต่อย่างใด และคาดว่านาย English จะสามารถชนะการเลือกตั้ง
ทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี 2560 อีกด้วย
Source: ABC news
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คาดการณ์ผลผลิตข้าวสาลีพุ่ง 35%
Australian Bureau of Agricultural and resource Economics and Sciences (ABARES) ยืนยันคาดการณ์
ผลผลิตข้าวสาลีในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่ 32.6 ล้านตันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับผลผลิตปีที่ผ่านมาทาลายสถิติ
สูงสุดที่ผ่านมา และคาดว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิต สินค้าธัญพืชในประเทศ ปี 2559-2560 ในช่วงฤดูหนาวผลผลิตสินค้าธัญพืช
ทั้งหมดจะอยู่ที่ 52.4 ล้านตัน รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวบาร์เลย์จะอยู่ที่ 10.6 ล้านตันซึ่งทาลายสถิติสูงสุดที่ผ่านมา
เช่นกันและผลผลิต Canola จะอยู่ที่ 3.6 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิจนถึงสิ้นฤดูหนาวที่เอื้ออานวยใน
พื้นที่เพาะปลูกส่งผลให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตามผลผลิตสินค้าธัญพืชออสเตรเลียซึ่งทาลายสถิติสงู สุดในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวทีเ่ คยมีมา กอปรกับการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตสินค้าธัญพืชในตลาดโลก อาทิ ผลผลิตจากแคนาดา อเมริกา รั สเซีย อเมริกาใต้และกลุ่มประเทศที่มีชายฝั่งติด
ทะเลดาที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้า ธัญพืชในตลาดโลกตกต่าตลอดฤดูกาล คาดว่าในปีหน้า เกษตรกรจะกักตุนสินค้า
ธัญพืชไว้เนื่องจากราคาต่ากว่าต้นทุนการผลิต

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
แม้ว่าผลผลิตสินค้าธัญพืชในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้ราคาสินค้าตกต่าแต่ เนื่องจากไทยได้ประกาศระเบียบการ
นาเข้าข้าวสาลีให้เป็นสินค้าต้องขออนุญาตนาเข้าและกาหนดสัดส่วน 1 ต่อ 3 ในการซื้อข้าวโพดเพื่อการผลิตอาหารสัตว์ใน
ประเทศ เพื่อให้เกิดการรับซื้อสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นนั้น อาจทาให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการลดลงไม่มาก
เท่าที่ควร
Source: ABC news

อัตราว่างงานออสเตรเลียเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 5.7%
สานักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics: ABS) เปิดเผย อัตราการว่างงานเดือน
พฤศจิกายนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1 จากร้อยละ 5.6 ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ร้อยละ 5.7 เป็นอัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้น สูงสุดตั้งแต่
สิงหาคมที่ผ่านมา
เดือนพฤศจิกายนการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นจานวน 39,000 รายรวมทั้งสิ้น 11,973,200 ราย เป็นการจ้าง
งานแบบเต็มเวลา (Full-time) เพิ่มขึ้นจานวน 39,300 รายอยู่ที่ 8,166,200 รายแต่การจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (Part-time)
ลดลงจานวน 200 ราย อยู่ที่ 3,807,000 ราย
อัตราผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นจานวน 17,000 รายรวมทั้งสิ้น 725,200 ราย เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ที่กาลังหางานแบบเต็ม
เวลา (Full-time) จานวน 15,100 รายอยู่ที่ 512,100 รายในขณะที่จานวนผู้หางานแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) ลดลง
จานวน 1,900 ราย อยู่ที่ 213,100 ราย
Source: Australian Bureau of Statistics
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