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ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน เงนิเฟ้อ เร่ิมส่งผลต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจแคนาดาในปี 2565

           ภาคเอกชนในแคนาดาและผู้บริโภค ได้เริ่มมีความมั่นใจต่อ
เศรษฐกิจมากขึ ้นหลังจากที ่แคนาดาสามารถควบคุมสถานการณ์ 
Covid ได้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง
หลายส ัปดาห ์ท ี ่ผ ่านมา ต ัวเลขดรรชน ีความม ั ่นใจเศรษฐกิจ 
(Confidence Index) ล่าสุดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 สำรวจโดย
ธนาคารแห่งชาติแคนาดา (Boc) ได้ปรับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
นับตั้งแต่ปี 2546 การส่งออกแคนาดาได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งภาคเอกชนได้ส่งสัญญาณการลงทุนเพิ่มขึ้นและการ
จ้างงานท่ีเพิ่มขึ้นในปีน้ีและปีหน้า ที่หลายปัจจัยดูสดใสในภาพรวม 
          คนส่วนใหญ่กว่า 40% ได้มีการออมเงินมากขึ้นในปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง หรือเตรียมรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจ แต่
เมื่อสถานการณ์ปรับดีขึ้น ชาวแคนาดาได้มีแผนที่จะใช้เงินออมที่เก็บ
มาในปีก่อนถึงกว่า 1 ใน 3 (ประมาณ 33%) ที่จะนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้า 
ฟุ่มเฟือยตั้งแต่ รถยนต์ อัญมณีเครื่องประดับ โทรทัศน์ ฯลฯ รวมถึง
สินค้าบริการ การท่องเที่ยว ภายในปี 2565 ที่เป็นสภาวะของการอัด
อั้นของอุปสงค์ (Pent-up Demand) ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ  

          ทั ้งนี ้หากเจาะลึกลงไปจะพบว่า หลายธุรกิจทุกวันนี้ได้เริ่ม
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่ต้องเพิ่มเงินเดือน ค่าจ้างเพื่อ
ดึงดูดแรงงานให้คนมาสมัคร ตำแหน่งท่ีว่าง หรือต้องปรับเพิ่มเงินเดือน
เพื่อป้องกันการลาออก รายงานยังได้กล่าวอีกว่า บริษัทต่างๆ เตรียมที่

ขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการ โดยจะผลักต้นทุนดังกล่าวไปยังผู้บริโภค 
ทุกวันน้ีผู้บริโภคเริ่มกล้าจับมาจับจ่ายมากขึ้น หลังจากในช่วงที่ผ่านมา 
คนส่วนใหญ่จะกังวลถึงภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ที่ทำให้มี
การชะลอการจับจ่าย แต่ตัวเลขค้าปลีกที่ได้เริ่มส่งสัญญาณการจับจ่าย
เพิ่มขึ้นอีกครั้ง  

  อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรค (Headwind) ที ่ธนาคาร
แห่งชาติแคนาดาเริ่มมีความกังวลเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ “ปัญหาเงินเฟ้อ” 
ที ่ได้เริ ่มเป็นปัญหาใหญ่ขึ ้นเรื ่อยๆ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นัก      
วิเคราห์คาดกนัว่า Boc อาจต้องถอนคันเร่ง หรือลดปริมาณการซื้อตรา
สารหนี้ (การอัดฉีดเงินเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจ) และอาจประกาศขึ้น
ดอกเบี้ยอย่างเร่งด่วนก่อนสิ้นปีนี้ ที่ทุกวันนี้อัตราเงินเฟ้อในปี 2564 
อาจปรับสูงกว่า 3% (กรอบที่ Boc ตั้งไว้อยู่ที่ 2%) และยังคาดการณ์
ว่าในปี 2565-2566 เงินเฟ้ออาจพุ่งเกิน 3% ค่อนข้างแน่นอน ซึ่ง
สถานการณ์ล่าสุด ได้หักล้างกับความเช่ือในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา ที่
ทั้ง Boc และผู้บริโภคมองว่า ภาวะการขึ้นราคาของสินค้า หรือต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อชั่วคราว (Transitory Inflation) ซึ่ง
ปัจจุบัน สถานการณ์ล่าสุดของอัตราเงินเฟ้อรายเดือน ในเดือน 
สิงหาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 4.1%  

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 
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 ปัญหาของภาคธุรกิจ ส่วนใหญ่มาจาก การฟื้นตัวของกำลัง
การผลิตหลังจาก Covid ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์ ที่ไม่สามารถปรับได้
ไม่ทันกับความต้องการของสินค้า โดยเฉพาะหลังการเปิดเมืองทั่วโลก 
ที่การลงทุนขยายการผลิต การลงทุนเครื่องจักร หรือเพิ่มสายการผลิต 
นั ้นต้องใช้เวลา 6-12 เดือน ส่งบีบให้ผ ู ้ผลิตต้องขึ ้นราคาสินค้า 
นอกจากน้ีบริษัทส่วนใหญ่ ยังมีระดับปริมาณสต็อกสินค้าที่ต่ำนับตั้งแต่
ช่วงโรคระบาด โดยจากผลการสำรวจพบว่า 65% ของธุรกิจประสบ
ปัญหาไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการ และบางธุรกิจขาด
แคลนวัตถุดิบ ขาดแรงงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจ
ในปี 2565  
            

ความเห็นสำนักงานฯ 
            ปัญหา Supply Chain Disruption และปัญหาเงินเฟ้อ (ที่มี
แนวโน้มที่ยังปรับสูงขึ้นอีกอย่างน้อย 3-6 เดือนข้างหน้า) ได้เริ่มส่งผล
กระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจแคนาดา ที่ทุกวันนี้ ไม่ใช่เป็นแค่ปัญหา
ในแคนาดา แต่ได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก ส่งผลกระทบแบบโดมิโน่ 
(Domino Effect) ที่ผลกระทบอย่างนึง ได้ส่งผลกระทบต่อไปยังส่วน
อื่นๆ ที่เชื ่อมโยงต่อกันเป็นทอดๆ ปัจจุบัน ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ใน
แคนาดา ได้เผชิญกับปัญหาที่โรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอ
กับความต้องการ (เกิดปัญหาสินค้าขาดสต็อก) นอกจากน้ียังต้องเผชิญ
กับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยคนบางส่วนของแรงงาน ยังคง
ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ เงินเยียวยาจากภาครัฐ (ชะลอการกลับเข้า
มาทำงาน) หรือบางกลุ่มหนึ่งได้หันไป Re-skill/Up-skill หางานใหม่
ในอุตสาหกรรมที ่แตกต่างไปจากเดิมแล้ว โดยคนกลุ ่มนี้จะไม่หัน
กลับมาทำงานเดิมอีกต่อไป (อาทิ พนักงานเสริฟร้านอาหาร พอตกงาน 
6-8 เดือน ไปสมัครร้านไหนก็ไม่รับ ต่อมาได้ไปกู้เงินจากภาครัฐฯ เพื่อ 
Upskill เรียนการเขียนโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และหลังจากนั้นคน
กลุ่มนี้ไม่คิดจะกลับไปทำงานในร้านอาหารอีกเหมือนเดิมอีกต่อไป) ช่ึง
ปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นทอดๆ โรงงานไม่
สามารถสินค้าเดินหน้าใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ หลายโรงงาน
ต้องลดชั่วโมงกำลังการผลิต เนื่องจากขาดแรงงานอย่างหนัก ที่เกือบ
ทุกส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ำ (วัตถุดิบ) 
จนถึงปลายน้ำ (สินค้า) ได้รับผลกระทบ ไม่มากก็น้อย 
 ทุกวันนี้รัฐบาลแคนาดาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว แต่ก็
เป็นปัญหาที่ซับซ้อนหลายมิติ ที่อาจต้องใช้เวลาอีก 6-12 เดือนในการ
ปรับสมดุลของ Demand/Supply แต่ปัญหาที่หลีกเลี ่ยงไม่ได้ก็คือ 
ปัญหาเงินเฟ้อ ที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะช่วยสกัดลดความร้อนแรง
ของภาวะเงินเฟ้อ แต่ก็จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ช้า (หรืออาจกลับ
ไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่) เพราะต้นทุนการเงิน การลงทุนของภาค

ธุรกิจ และต้นทุนการกู ้ยืมเงินของภาคผู ้บร ิโภคจะเพิ ่มขึ ้น ที่จะ
กลายเป็นสภาวะ “กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก” ที่รัฐบาลแคนาดาต้อง
เผชิญในปีหน้า ที่ต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิด   
            ติดตามความเคลื ่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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