
 
 

 
ความเคลื่อนไหวการเจรจา Trade Deals ของสหราชอาณาจักร  

 
 
  

 
 
 
ข้อเท็จจริง รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มีความพยายามในการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ  ล่าสุด ดังนี ้

1. ญี่ปุ่น - มีความพยายามที่จะเจรจาความตกลงทางการค้ากับสหราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้นภายใน 6  
สัปดาห์ (สิ้นเดือนกรกฎาคม) ก่อนสิ้นสุด Transition Period  ในเดือนธันวาคม 2563 โดยหากการเจรจาความตกลง
ทางการค้ากับญี่ปุ่นเป็นผลส าเร็จโดยเร็ว จะช่วยให้สหราชอาณาจักรสามารถเข้าถึงตลาดประเทศในกลุ่ม CPTPP 
(Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายการส่งออกสินค้า
อาหารไปยังญี่ปุ่นเพิ่มข้ึน เช่น เนื้อสัตว์ ชีส และไวน์ เป็นต้น รวมถึงอาจมีความร่วมมือทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI.) โดยในส่วนของญี่ปุ่นน้ัน เรียกร้องให้สหราชอาณาจักรลดอัตราภาษีส าหรับรถยนต์ 

สหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น มีมูลค่าการค้า 30,000 ล้านปอนด์ โดยสหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้ารายส าคัญที่มี
การส่งออกไปยังญี่ปุ่นมากเป็นอันดับที ่12 ในปี 2019 โดยนักวิเคราะห์เห็นว่าความตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจกัร 
และญี่ปุ่นน่าจะส่งผลดีต่อประเทศสก็อตแลนด์ กรุงลอนดอน และเขต East Midlands  

2. ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ – สหราชอาณาจักรจะมีการเจรจาความตกลงทางการค้ากับประเทศ 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าทาง Video conference โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรหวังว่า 
ความตกลงทางการค้ากับทั้ง 2 ประเทศน้ัน จะเป็นการช่วยเปิดตลาดใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจของสหราชอาณาจักรและ
เป็นการเพิ่มการจ้างงาน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์จากความตกลงทางการค้า ได้แก่ เครื่องดื่ม       
ยานยนต์ การให้บริการเฉพาะด้าน (professional services) รวมทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก  

     ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าความตกลงทางการค้าดังกล่าวกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้น จะเพิ่มมูลค่าการ
ส่งออกของสหราชอาณาจักรไปยังทั้ง 2 ประเทศ เป็นมูลค่า 1 พันล้านปอนด์  

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ความเห็น สคต. รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้มีความพยายามในการเจรจาความตกลง
ทางการค้ากับประเทศต่างๆ ภายหลังจากที่สหราชอาณาจักรได้มีการลงประชามติ Brexit เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 
เป็นต้นมา โดยขณะนี้ สหราชอาณาจักรได้มีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าเป็นผลส าเร็จ 19 ความตกลง (คิดเป็น  
ร้อยละ 8 ของมูลค่าการค้าของสหราชอาณาจักร) ซึ่งครอบคลุม 50 ประเทศ หรืออาณาเขต (territories) ดังนี ้
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โคโซโว มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 8 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
จอร์แดน มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 448 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
โมรอคโค มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 2,500 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
จอร์เจีย มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 123 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
ประเทศในแถบทางใต้ของทวีปแอฟริกา (Southern African nations) มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 

10,200 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
ตูนิเซีย มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 542 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
เลบานอน มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 762 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
เกาหลีใต้ มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 14,800 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
ประเทศในแถบอเมริกากลาง (Central America) มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 1,100 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
กลุ่มประเทศที่อยู่ในบริเวณเทือกเขาแอนดิส (Andean countries) มีมูลค่าการค้ากับ สหราชอาณาจักร 

3,400 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
กลุ่มประเทศในเขตทะเลแคริเบียน (Caribbean countries) มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 3,700 

ล้านปอนด์ ในปี 2018 
หมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands) มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 163 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
ลิกเตนสไตน์ มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 146 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
อิสราเอล มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 4,200 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
รัฐปาเลสไตน์ มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 41 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
สวิสเซอร์แลนด์ มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 32,400 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
หมู่เกาะฟาโรห์ (The Faroe Islands) มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 252 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Eastern and Southern Africa) มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 

2,000 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
ชิลี มีมูลค่าการค้ากับสหราชอาณาจักร 2,000 ล้านปอนด์ ในปี 2018 
โดยความตกลงทางการค้าดังกล่าวจะมีผลเมื่อสิ้นสุด Transition Period  ในเดือนธันวาคม 2563 ทั้งนี้ 

สหราชอาณาจักรอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงทางการค้ากับอีก 16 ประเทศ ซึ่งรวมถึงแคนาดา สหรัฐอเมริกา   
แมกซิโก และญี่ปุ่น  

 อย่างไรก็ดี สหราชอาณาจกัรและสหภาพยุโรปยังคงเดินหนา้เจรจาความตกลงทางการค้าอกีครั้ง ในวันที่ 1 
กรกฎาคมนี้ ในประเด็นการประมง และการตัดสินใจว่าจะขยายระยะเวลา Transition period ออกไปจากวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้หรอืไม่ โดยในช้ันน้ีสหราชอาณาจักรยังคงมที่าทีทีจ่ะไม่ขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไป 
 

ที่มา: Sky News, Express, Evening Standard, Gov UK, BBC News และ Japan Times 

----------------------------------------------------- 
             สรุปโดย สคต. ลอนดอน  



  
 
 
https://www.express.co.uk/news/uk/1298052/uk-japan-trade-deal-zero-chance-brexit-

negotiations-news-latest 
https://www.itv.com/news/2020-06-17/uk-publishes-negotiating-objectives-for-australia-

and-new-zealand-trade-deals/ 
https://www.standard.co.uk/news/politics/japan-uk-postbrexit-trade-talks-six-week-

deadline-a4476786.html 
https://www.gov.uk/guidance/uk-trade-agreements-with-non-eu-countries 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-47213842 
https://www.japantimes.co.jp/news/2 0 2 0 / 0 6 / 0 9 / business/economy-business/japan-uk-

trade-agreement-talks/#.XvHU825Fw2w 
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