
 

UK และ EU เดินหน้าเจรจา Brexit  
ก่อนสิ้นสุด Transition Period 31 ธันวาคมนี้ 

 
 

 

 

 

 

ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และ นางเออร์ซูลา 
ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้มีการแถลงร่วมกันภายหลังจากได้หารือทางโทรศัพท์ โดยทั้ง
สองฝ่ายตกลงที่จะยังคงเดินหน้าเจรจาความตกลงทางการค้า Brexit กันต่อไป (go the extra mile) โดยจากเดิมทีม่ี
การก าหนดวันในการสรุปว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุความตกลง Brexit กันได้หรือไม่ไว้คือวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา 

นางเออร์ซูลา ได้ออกมาแถลงว่า ทั้งสองฝ่ายยังคงไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงได้ โดยประเด็นส าคัญที่ยังคงค้าง 
คือ สิทธิการประมง และการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน (Level playing field) แม้ว่าทีมเจรจาของสองฝ่ายได้เจรจากัน
อย่างหนักตลอดทั้งวันและคืน อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ทีมเจรจาเดินหน้าเจรจากันต่อไป โดยยังไม่สามารถ
ทราบหรือก าหนดได้ว่าการเจราจาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ แต่ทั้งนี้ เส้นตายในการสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
(Transition Period) ยังคงเป็นวันที่ 31 ธันวาคมนี ้

นายบอริส ได้กล่าวว่าจะพยายามเพื่อให้บรรลุข้อตกลง แต่ก็ได้เตือนว่าสหราชอาณาจักร และ EU ยังคงมี
ท่าทีและความเห็นที่แตกต่างกันมาก ในประเด็นที่ส าคัญ และขอให้สหราชอาณาจักรเตรียมตัวส าหรับกรณี No-deal Brexit 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายมิเชล บาร์นิเยร์ หัวหน้าผู้แทนเจรจาการค้าฝ่าย EU เห็นว่ายังมีความเป็นไปได้
ที่สหราชอาณาจักรและ EU จะสามารถบรรลุความตกลงทางการค้าได้ในสัปดาห์นี้ หากสหราชอาณาจักรมีความ
ยืดหยุ่นในประเด็นสิทธิการประมง ในส่วนประเด็นการแข่งขันอย่างเท่าเทียม (Level Playing Field) นั้น สหราชอาณาจักร 
เริ่มมีความยืดหยุ่น ตามข้อเรียกร้องของ EU โดยสหราชอาณาจักรยอมรับมาตรการลงโทษ ( rebalancing 
mechanism) จาก EU โดยการเก็บภาษีสินค้าจากสหราชอาณาจักร หากสหราชอาณาจักรไม่ปฎิบัติตามกฎของ EU 
 โดยเฉพาะในประเด็นการช่วยเหลอืของรฐั ภาษี สิ่งแวดล้อม และสิทธิแรงงาน ทางด้าน EU นั้น ยอมรับ ข้อเรียกรอ้ง
ของสหราชอาณาจักร โดยให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (arbitration) ก่อนที่ EU จะสามารถ 
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ลงโทษสหราชอาณาจักรด้วยมาตรการทางภาษี ในกรณีที่ สหราชอาณาจักรไม่ปฎิบัติตามกฏของ EU ทางด้านฝ่าย 
สหราชอาณาจักรได้เรียกรอ้งให้ EU ไม่ให้น าข้อเรียกร้องเรือ่งสทิธิการประมงมาโยงกบัประเด็นความตกลงทางการค้า  
เนื่องจากหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิการประมง สหราชอาณาจักรอาจจะถูก EU ลงโทษด้วยมาตรการทางภาษี  

หากสหราชอาณาจักร และ EU สามารถบรรลุความตกลงทางการค้าได้ภายในสัปดาห์นี้ รัฐสภายุโรป 
(European Parliament) จะต้องให้สัตยาบันก่อนสิ้นสุด Transition Period ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งหากไม่
สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนด สหราชอาณาจักร และ EU จะตอ้งท าการค้าระหว่างกันภายใต้กฎขององค์การ
การค้าโลก (WTO) จนกว่าการท าความตกลงทางการค้าเสร็จสมบูรณ์ 

นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EU) กล่าวว่า ขณะนี้มีแนวทางที่จะน าไปสู่
การบรรลุความตกลงทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักร และ EU อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถบอกได้ว่าทั้งสองฝ่ายจะ
สามารถบรรลุความตกลงได้หรือไม่ โดยการเจรจาในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าจะมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

The National Farmers' Union ได้ออกมาเตือนรัฐบาลสหราชอาณาจักรว่า หากสหราชอาณาจักรออก
จาก EU โดยปราศจากข้อตกลง จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมเกษตรของสหราชอาณาจักรเปน็อย่างมาก ทางด้าน British 
Retail Consortium (BRC) ก็ได้ออกมาเตือนว่า ห้างค้าปลีกจะต้องผลักภาระภาษีที่เพิ่มข้ึนกว่า 3 พันล้านปอนด์ 
ให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าอาหารสูงข้ึน  

ที่มา: BBC News และ The Telegraph 

ข้อมูลเพ่ิมเติม/ความเห็น สคต.  

British Retail Consortium (BRC) เห็นว่า จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit ท าให้ยากต่อการ
เตรียมตัวของห้างค้าปลีกส าหรับปี 2564 อย่างไรก็ดี BRC เห็นว่า ห้างค้าปลีกได้มีการเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์หลังสิ้นสุด Transition Period ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีการกักตุนสินค้าที่จ าเป็นบางชนิด เช่น 
อาหารกระป๋อง กระดาษช าระ และ สินค้าที่สามารถเก็บไว้ได้นาน (Long life products) ทั้งนี้ BRC ได้ขอให้
ผู้บริโภคอย่าซื้อสินค้าเหล่านี้เพื่อกักตุน อย่างไรก็ดี สินค้าที่จะได้รับผลกระทบ คือ ผักและผลไม้สดที่มีการน าเข้า 
เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน ซึ่งขณะนี้ ผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักรยังไม่มีการซื้อสินค้าเพื่อ
กักตุนแต่อย่างใด 

การเจรจาระหว่างสหราชอาณาจักรกับ EU ได้ด าเนินมาถึงช่วงท้ายของการเจรจา ซึ่งเป็นความกดดันของทั้ง     
สองฝ่ายที่จะต้องบรรลุความตกลงทางการค้าให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้รัฐสภายุโรป (European Parliament)            
ให้สัตยาบันก่อนสิ้นสุด Transition Period ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาบรรลุความ
ตกลงทางการค้าได้ ก็จะต้องท าการค้าระหว่างกันภายใต้กฎขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งไม่มีสิทธิพิเศษทาง
การค้าระหว่างกัน โดยจะมีอัตราภาษีระหว่างกันตาม WTO MFN rates เช่นเดียวกับการท าการค้ากับประเทศ คู่ค้า
นอก EU อื่นๆ ที่ไม่ได้มีความตกลงการค้าระหว่างกัน  
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