
Sources:
www.abc.net.au
www.afr.com
www.rnz.co.nz

 

 
   

การป�ดพรมแดนระหวา่งประเทศกวา่ 1 ป�   
ของออสเตรเลียนอกจากสง่ผลใหส้นิค้า   
บางรายการขาดตลาด ยงัเริ�มสง่ผลต่อ
การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรและ
ปศุสตัวที์�พึ�งพาแรงงานจากต่างประเทศ
เป�นหลักเนื�องจากคนออสเตรเลียไมม่ี
ความสนใจที�จะทํางานในสาขาดังกล่าวซึ�ง
สวนทางกับความต้องการสนิค้าอาหาร
(เชน่ มนัสาํปะหลัง ขา้วโพด สนิค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที�ทําจากนมววั) ที�เพิ�มขึ�นใน
ออสเตรเลีย นอกจากนี� RBA คาดวา่ ใน
อีก 1 ป� ขา้งหน้าความต้องการแรงงาน
ในภาพรวมของออสเตรเลียจะเพิ�มสงูขึ�น
กวา่ชว่งก่อนการแพรร่ะบาด COVID-19
ซึ�งสงูที�สดุในรอบ 30 ป�  รฐับาลจงึกําลัง
พจิารณาหาแนวทางการผอ่นปรนการ
เป�ดรบัแรงงานทักษะต่างชาติเขา้
ออสเตรเลียเพื�อแก้ป�ญหาดังกล่าว 

บรษัิท TrueGreen Impact ของออสเตรเลีย รว่มมอืกับบรษัิท Foton ของจนี ก่อตั�งบรษัิท Foton
Mobility นําเขา้รถบสัใชพ้ลังงาน Hydrogen (Hydrogen Bus) จาํนวน 45 ที�นั �ง รองรบั ผูโ้ดยสารได้ 65
คน จาํนวนอยา่งน้อย 50-80 คัน มายงัออสเตรเลียในป� 2021 โดยจะเริ�มนําเขา้ตั�งแต่เดือนเมษายน 2021 และ
วางแผนการผลิต Hydrogen Bus ในออสเตรเลีย ซึ�งคาดวา่ภายในสิ�นป� 2022 บรษัิทจะสามารถเริ�มดําเนินการ
ผลิตได้ โดยมกํีาลังการผลิต 200 คัน/ป� ทั�งนี� เพื�อสนับสนุนมาตรการ Zero Emission ของรฐับาลออสเตรเลีย
รฐั NSW มแีผนระยะยาวที�จะเปลี�ยนรสบสัที�ขบัเคลื�อนโดยนํ�ามนั จาํนวน 8,000 คัน ใหเ้ป�นการขบัเคลื�อนในรูป
แบบ Zero-Emission ภายในป� 2030 โดยจะนํารอ่งทดสอบการใชร้ถบสัพลังงานไฟฟ�า (Electric Bus)
จาํนวน 50 คัน ในป� 2021 ภายใต้แผนการวเิคราะหค์วามเป�นไปได้ในการใชร้ถบสัพลังงานไฟฟ�า และรถบสั
พลังงาน Hydrogen เชน่เดียวกับ รฐับาล QLD ที�จะทดลองใชร้ถบสัพลังงานจากแสงอาทิตย ์(Solar Power)
ในเมอืง Brisbane ในป� 2021-2022
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รฐั NSW ตั�งเป�าเป�น "Digital Capital" โดยจดัสรรงบประมาณ 750 ล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย เพื�อสนับสนุนบรษัิท IT ท้องภิ�น และงบประมาณอีก 25% ของงบ ICT
ทั�งหมด (2.5 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย) ในการลงทนุ โครงการ ICT ขนาดใหญ่
ซึ�ง SME สามารถเขา้มาเป�น Sub-Contractors ได้ ทั�งนี� เพื�อใหบ้รษัิท IT ท้องถิ�น
ได้เขา้มามสีว่นรว่มสาํคัญในการพฒันา โครงสรา้งพื�นฐาน ICT ภายในรฐั NSW 

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไวน์ออสเตรเลีย เก็บเกี�ยวองุ่นน้อยลง 13% ในรอบ 10
ป� (ป� 2020 ลดลง 12%) เนื�องจาก ออสเตรเลียสง่ออกไวน์ไปยงัจนีได้น้อยลง   
 (จนีเพิ�มภาษีการนําเขา้สนิค้าประมาณ 212%) แมว้า่ ออสเตรเลียยงัสง่ออกไปยงั
อเมรกิา ยุโรป และอังกฤษ สง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมไวน์กําไรลดลงและขาดรายได้กวา่
1.3 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย เนื�องจาก จนีเป�นตลาดสง่ออกใหญ่ของออสเตรเลีย  
นอกจากนี� ด้วยขอ้จาํกัดในการเดินทางจาก COVID-19 ทําใหเ้ป�นอุปสรรคในการ
ทําการตลาดเชงิรุก เพื�อหาตลาดสง่ออกใหม ่ทดแทนรายได้ที�สญูเสยีไปจากจนี 

บรษัิท Crown Resorts ลงทนุกวา่ 2.2 พนัล้านเหรยีญ
ออสเตรเลียสรา้งตึก ณ Barangaroo ใน Sydney เพื�อให้
บรกิารด้าน Casino รา้นอาหารและโรงแรม อยา่งไรก็ตาม    
 บรษัิทไมส่ามารถเป�ดใหบ้รกิารด้าน Casino ได้ เนื�องจาก
บรษัิทยงัไมผ่า่นการอนุมติัจากหน่วยงาน NSW
Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) 

 ในป� 2020 ชาวออสเตรเลียจบัจา่ยซื�อของมากขึ�น 6.2 %     
 สรา้งรายได้ใหแ้ก่ภาคค้าปลีก (Retails) 350 พนัล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย โดยสนิค้าที�ได้รบัความนิยม ได้แก่ สนิค้าหมวด 
 เครื�องสาํอางและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดรา่งกาย (รวมทั�ง
กระดาษชาํระ) ซึ�งมยีอดใชจ้า่ยสงูถึง 19 พนัล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย รองลงมาคือ เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ (15.6          
 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย)

Medsafe ของนิวซแีลนด์ ได้อนุมติัการใชว้คัซนีในการป�องกัน
COVID-19 ของ Pfizer แก่ผูที้�มอีายุ 16 ป�ขึ�นไป อยา่งเป�น
ทางการ ซึ�งรฐับาลได้จดัสรรวคัซนีจาก Pfizer จาํนวน 750,000
โดส และจะสั�งซื�อวคัซนีป�องกัน COVID-19 ของ AstraZeneca
และ Janssen เพิ�มจากบรษัิท COVAX ทั�งนี� คาดวา่จะเริ�มฉีด
วคัซนีภายในเดือนมนีาคม 2021 ซึ�งกลุ่มแรกที�จะได้รบัวคัซนีคือ
บุคลากรการแพทย ์บุคลากรในสนามบนิ และบุคลากรภาคการ
โรงแรม นอกจากนี� เศรษฐกิจนิวซแีลนด์คาดวา่จะดีขึ�น โดยในป�
2021 GDP นิวซแีลนด์จะขยายตัวขึ�น 5.7% อัตราการวา่งงาน
ลดลง 0.9% และ ประชากรมรีายได้เพิ�มขึ�น 5.25%

 Hydrogen Bus ใกล้มาแล้ว 
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ออสเตรเลียเก็บเกี�ยวองุ่นน้อยที�สดุในรอบ 10 ป�

Crown Casino
ยงัไมผ่า่น 
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รายได้ของ McDonald Australia เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องเป�นป�
ที� 7 โดยป�จจยัสาํคัญที�ทําใหร้ายได้ เติบโตอยา่งมากมาจากยอด
การสั�งซื�อสนิค้าในรูปแบบ Home-Delivery (ทั�งชอ่งทาง
ออนไลน์ และDrive-through) ที�เพิ�มขึ�น 2 เท่า ประกอบกับ
แนวทางการรบัมอืสถานการณ์ COVID-19 ของรฐับาล
ออสเตรเลียสามารถทําได้อยา่งมปีระสทิธภิาพสง่ผลใหที้�ผา่นมา
บรษัิทฯ ยงัคงเป�ดใหบ้รกิารลกูค้าได้อยา่งปกติภายใต้ COVID
Safe Plan ซึ�งแตกต่างจาก McDonald ในทวปีอื�นๆ (เชน่
ยุโรป และอเมรกิาเหนือ) ที�มจีาํนวนการป�ดสาขามากขึ�นเนื�องจาก
ไมส่ามารถใหบ้รกิารลกูค้าได้ โดยในครึ�งป�หลังของป� 2020
McDonald Australia ได้เป�ดสาขาใหบ้รกิารลกูค้าเพิ�มขึ�นอีก
19 สาขา ทั�งนี� McDonald Australia มสีาขาทั�วประเทศ
ประมาณ 1 พนัสาขา และมกีารจา้งงานมากถึง 1.05 แสนคน

ขาด
แรงงาน
ต่างชาติ
จากการป�ด
ประเทศ 

       วคัซนีกระตุ้น      
NZ GDP 2021

Macca's เติบโตอยา่งต่อเนื�อง  

ด้วยป�ญหาภัยแล้งและกระแส Panic-Buying   
ทําใหเ้กิดความไมส่มดลุของ Demand และ
Supply ในสนิค้าหลายตัว ซึ�งขา้วโพดกระป�อง
เป�นหนึ�งในสนิค้าที�ได้รบัผลกระทบ แมว้า่
ออสเตรเลียจะปลกูขา้วโพดและแปรรูปได้ภาย  
 ในประเทศ แต่ยงัไมเ่พยีงพอกับความต้องการ   
ที�เพิ�มขึ�นมากในป� 2020 ทําใหม้กีารนําเขา้
ขา้วโพดกระป�องมากขึ�นเพิ�มขึ�น 8% โดยไทย
เป�นแหล่งนําเขา้สาํคัญอันดับหนึ�ง มสีว่นแบง่
ตลาดถึง 77% และ ในป�2020 มกีารนําเขา้จาก
ไทยเพิ�มขึ�น 17% หรอื คิดเป�นมูลค่า 10 ล้าน
เหรยีญสหรฐั โดยขา้วโพดกระป�องจากไทยสว่น
ใหญ่เป�น OEM ภายใต้แบรนด์ของบรษัิทใน
ออสเตรเลีย

ขา้วโพด
กระป�องไทย

ขายดี


