สถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร

สำนักงำนสถิติแห่งชำติของสหรำชอำณำจักร (Office of National Statistics: ONS) ได้เปิดเผยข้อมู ลว่ำ ในช่วง
ระหว่ำงวันที่ 26 พฤศจิกำยน - 5 ธันวำคม 2564 ชำวสหรำชอำณำจักรมี กำรจับจ่ำยสินค้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกเป็นช่ วง
เทศกำล Black Friday ซึ่ ง ร้ำนค้ ำต่ ำงมี ก ำรจั ดโปรโมชั่ น ลดรำคำสิ นค้ ำ ส่ ง ผลให้ ยอดกำรจั บ จ่ ำยสิ นค้ ำของชำว
สหรำชอำณำจักรสูงที่สุดนับตั้งแต่สหรำชอำณำจักรมีมำตรกำร Lockdown ในเดือนมีนำคม 2563 ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำ
โดย Springboard ยังพบว่ำ จำนวนผู้บริโภคที่ออกมำจับจ่ำยสินค้ำในย่ำนร้ำนค้ำ (Retail destination) ในช่วงระหว่ำง
วันที่ 29 พฤศจิกำยน - 5 ธันวำคม 2564 เพิ่มขึ้นจำกสัปดำห์ก่อนหน้ำ (ระหว่ำงวันที่ 22 - 28 พฤศจิกำยน 2564) ร้อยละ 0.7
อย่ำงไรก็ดี จำกข้อมูลของ Springboard ยังพบว่ำ สืบเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 สำยพันธุ์ใหม่
(Omicron) ได้ส่งผลให้จำนวนผู้บริโภคที่ ออกมำจับจ่ำยสินค้ำในย่ำนร้ำนค้ำในเมืองใหญ่ลดลง ร้อยละ 3.8 ในขณะที่
ในเมืองเล็ก (Market town) กลับมีจำนวนผู้บริโภคที่ออกมำจับจ่ำยสินค้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่จับจ่ำยสินค้ำในย่ำนที่พักและไม่เดินทำงไกล นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 19 สำยพันธุ์ Omicron
ยังได้ส่งผลให้ยอดกำรจับจ่ำยของผู้บริโภคในด้ำนบริกำร เช่น ร้ำนอำหำร ลดลง โดยยอดกำรจับจ่ำยของผู้บริโภคในด้ำน
บริ กำร ต่ำที่ สุ ดตั้งแต่ส หรำชอำณำจัก รมี กำรคลำยมำตรกำรป้ อ งกั นกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิ ด -19 ในเดื อน
พฤษภำคม 2564
รัฐบำลสหรำชอำณำจักรได้ประกำศมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 สำยพันธุ์ Omicron
โดยมีผลบังคับใช้ในสัปดำห์นี้ ซึ่งได้สร้ำงควำมกังวลให้กับธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนำกำร (Leisure
Business) ถึงผลกระทบที่จะมีต่อกำรค้ำเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเทศกำลคริสต์มำสและปีใหม่ ซึ่งถือได้
ว่ำเป็นช่วง 'Golden Quarter' และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ จะส่งผลกระทบต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของสหรำชอำณำจักร
โดยคำดว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจะลดลง ร้อยละ 0.4 ในเดือนธันวำคม 2564 และ ร้อยละ 0.3 ในเดือนมกรำคม
2565 โดย British Chamber of Commerce ได้คำดกำรณ์ ว่ำ เศรษฐกิ จของสหรำชอำณำจักรจะอ่อนแอในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2565
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ทำงด้ ำนนั ก เศรษฐศำสตร์ จ ำก the Centre for Economics and Business Research เห็ น ว่ ำ มำตรกำร
Work from home จะนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ โดยปกติต้องเดินทำงเข้ำมำทำงำนในเมืองใหญ่ ซึ่ง
คำดกำรณ์ว่ำมำตรกำรดังกล่ำวจะส่งผลต่อยอดกำรจับจ่ำยของผู้บริโภคในเมืองใหญ่ จ ำนวน 5 เมื อง คือ London,
Manchester, Newcastle, Nottingham และ Milton Keynes ในช่วงเดือนมกรำคม 2565 เป็นมูลค่ำ 500 ล้ำนปอนด์
ในขณะเดียวกัน นักเศรษฐศำสตร์ เห็นว่ำ มำตรกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย และ กำรแสดง Vaccine Passport ในกำรเข้ำ
สถำนบริกำรต่ำงๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมำกนัก เนื่องจำกผู้บริโภคและธุรกิจต่ำงมีกำรปรับตัวตำมมำตรกำร
ดังกล่ำวตลอดระยะเวลำที่มีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อย่ำงไรก็ดี จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 สำย
พันธุ์ใหม่ และ มำตรกำร/ข้อจำกัดที่เกี่ยวกับกำรเดินทำง คำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลต่ออุตสำหกรรมธุรกิจบริกำรของสหรำช
อำณำจักร ต้องสูญเสียรำยได้ 900 ล้ำนปอนด์ ในเดือนธันวำคมนี้
ที่มำ: Retail Gazette และ The Guardian
ข้อมูลเพิ่มเติม/ ความเห็น สคต.
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 สำยพันธุ์ Omicron ได้ส่งผลให้รัฐบำลสหรำชอำณำจักรประกำศ
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคในกำร
ออกมำจับจ่ำยสินค้ำ และใช้บริกำรร้ำนอำหำร โดยมีรำยงำนว่ำผู้บริโภคได้ยกเลิกกำรจองร้ำนอำหำร รวมถึง กำร
เยือนโรงละครแล้ว ร้อยละ 20 – 50 อย่ำงไรก็ดี ร้ำนค้ำปลีกได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับผู้บริโภคในกำรซื้อ
สินค้ำสำหรับเทศกำลคริสต์มำสในช่องทำงออนไลน์
สคต. เห็นว่ำ ร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรส่วนใหญ่ต่ำงปรับตัวและพัฒนำแพลตฟอร์มสำหรับจำหน่ำยสินค้ำใน
ช่องทำงออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มมีกำรแพร่ระบำดของไวรั สโควิด-19 ในปี 2563 เป็นต้นมำ จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด-19 สำยพันธุ์ Omicron นั้น จะส่งผลให้ชำวสหรำชอำณำจักรซื้อสินค้ ำในช่องทำงออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมทั้ง สั่ง
อำหำรรับประทำนที่บ้ำนเพิ่มขึ้น ซึ่ง สคต. เห็นว่ำ ผู้ประกอบกำรไทยควรที่จะพัฒนำเว็บไซต์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรในกำรซื้อสินค้ำในช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19 อย่ำงใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค
----------------------------------------------------สรุปโดย สคต. ลอนดอน

