รัฐบาลอังกฤษเผยแผนงบประมาณ “Autumn Budget 2018”

ข้อเท็จจริงข่าว นายฟิลิป แฮมมอนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอังกฤษ ได้ประกาศแผน
งบประมาณของประเทศ (Autumn Budget) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. Office for Budget Responsibility (OBR) ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในปี
2019 จะมีการขยายตัว ร้อยละ 1.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.3 ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ในแผนงบประมาณ (Spring
Budget) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ OBR ยังได้คาดการณ์ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรใน
ปี 2020 ถึงปี 2023 ดังนี้ ปี 2020 ขยายตัว ร้อยละ 1.4, ปี 2021 ขยายตัว ร้อยละ 1.4, ปี 2022 ขยายตัว ร้อยละ
1.5 และ ปี 2023 ขยายตัว ร้อยละ 1.6
2. คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 800,000 ตาแหน่ง ภายในปี 2022
3. ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า จากชั่วโมงละ 7.83 ปอนด์ เป็น 8.21 ปอนด์ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2019
4. รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 500 ล้านปอนด์ เพื่อเตรียมรับมือการถอนตัวจาก
EU โดยปราศจากข้อตกลงร่วมกัน (No-Deal Brexit)
5. เก็ บ ภาษี จ ากบริ ษัท ที่ ให้บ ริก ารด้านดิจิทั ล ร้อยละ 2 ของรายได้ ทั้ ง หมด โดยเฉพาะบริษั ท
เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มียอดขายทั่วโลกมากกว่า 500 ล้านปอนด์ เช่น Google, Facebook และ Ebay โดยเริ่มตั้งแต่
เดือนเมษายน ปี 2020
6. เก็บภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนประกอบของวัสดุที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้น้อยกว่า ร้อยละ 30
ของวัสดุที่ใช้ทั้งหมด
7. ปรับขึ้นภาษีสาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไวน์ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาไวน์เพิ่มขึ้นขวดละ
8 เพนนี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 เป็นต้นไป ในขณะที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นจะยังไม่มีการปรับขึ้นภาษี
ส่วนบุหรี่จะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีอย่างต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อ และอีกร้อยละ 2
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8. ปรับลดอัตราภาษีการดาเนินธุรกิจ (Business Rate) ของธุรกิจที่มีมูลค่า 51,000 ปอนด์ หรือ
น้อยกว่า โดยปรับลดลงถึง 1 ใน 3 ของอัตราภาษีปัจจุบัน ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการช่วยลดภาษีให้กับร้านค้า
ผับ และร้านอาหาร ถึง 8,000 ปอนด์ และธุร กิจ ขนาดเล็ก โดยรวมถึง 900 ล้านปอนด์ อีก ทั้ง รัฐบาลจะได้มี การ
สนับสนุนงบประมาณจ านวน 675 ล้านปอนด์ ในการสนับสนุนร้านค้าปลีก ให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
(Sustainable Transformation of High Street)
9. รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จานวน 500 ล้านปอนด์ ในการสร้างบ้านใหม่ที่มีราคา
ย่อมเยา (Affordable Home) จานวนกว่า 650,000 หลัง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบ้าน
10. รัฐบาลได้ยกเลิกอากรแสตมป์ (Stamp Duty) ในการซือ้ บ้าน สาหรับประชาชนที่ซื้อบ้านหลัง
แรกรูปแบบ Share Equity (ประชาชนเป็นเจ้าของบางส่วน ตามจานวนเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายเงินซื้อบ้าน) ที่มีราคาไม่เกิน
500,000 ปอนด์ ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านหลังแรกเสียค่าอากรแสตมป์น้อยลง
11. รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 1,000 ล้านปอนด์ สาหรับกองทัพสหราชอาณาจักร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ อีกทั้ง การพัฒนาเรือดาน้านิวเคลียร์
12. รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จานวน 160 ล้านปอนด์ สาหรับตารวจในการ
ต่อต้านการก่อการร้าย
13. รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกว่า 30,000 ล้านปอนด์ ในการซ่อมแซมถนนในอังกฤษ
โดยนายฟิลิป แฮมมอนด์ ได้กล่าวว่า“สหราชอาณาจักรได้มาถึงจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ
โดยยุคแห่งการรัดเข็มขัดใกล้จะสิ้นสุดลง” ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรต้องปรับลดการใช้จ่ายสาธารณะเป็นเวลา
หลายปี
ที่มา: BBC News, Parliament.uk และ Express.com
ข้ อคิดเห็ น ของ สคต. แผนงบประมาณของรัฐบาลอังกฤษดังกล่าว สะท้ อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ได้แก่ การยกเลิกอากรแสตมป์ในการซื้อบ้านหลังแรกของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่กระตุ้นความ
ต้องการ และการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้ง การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าซึ่งเป็นการปรับเพิ่มกาลังซื้อ และ
การลดอัตราภาษีการดาเนินธุรกิจ (Business Rate) ของธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งช่วยให้ธุรกิจรายเล็กสามารถดาเนินธุรกิจได้
อย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลมีการเก็บ ภาษีรายได้จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไวน์ และบุหรี่ อีกทั้ง เก็บ ภาษีจาก
ธุร กิ จ บริ ก ารดิจิ ทั ล ของบริษั ท เทคโนโลยี ร ายใหญ่ ม าใช้ในการพั ฒ นาประเทศ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การจั ด สรร
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ได้แก่ ถนน และเตรียมความพร้อมในการถอนตัวจาก EU
อีกทั้ง รัฐบาลยังให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยใช้มาตรการทางภาษีกระตุ้นให้มีการใช้วัสดุรีไซเคิล
ในการทาบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย ควรที่จะศึกษาและพัฒนา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยใช้วัส ดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส อดคล้องต่อแนวโน้ม และความต้องการของ
ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร
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