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ภาคเอกชนแคนาดาเรียกร้องรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาวิกฤต Supply Chain Disruption

            ถึงแม้ว่าแคนาดาเริ่มฟื้น
ตัวทางเศรษฐกิจ ที่เมืองต่างๆ ใน
แคนาดาได้เริ่มทยอยกลับมาเปดิได้
อีกครั ้ง ที ่คนส่วนใหญ่เคยมองว่า
ปัญหาต่างๆ ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว 
แต่ในความเป็นจริง การฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจแคนาดาในปัจจุบัน ยังคง
ประสบกับปัญหามากมาย ตั ้งแต่ 
ภาวะเง ิน เฟ ้อ การขาดแคลน
แรงงานในบางธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
อัตราการว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหา Supply Chain 
Disruption 
            สัปดาห์ทีผ่านมา ได้มีหน่วยงาน สมาคมการค้า องค์กร
ภาคเอกชนกว่า 20 หน่วยงานได้ร่วมกันส่งหนังสือเปิดผนึกส่งไปยัง
รัฐบาล เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาระบบห่วงโซ่อุปทาน ที่
ได้ส่งกระทบผลไปเกือบทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมในแคนาดา โดย
เนื้อหาในหนังสือ ได้กล่าวถึง ผลกระทบดังกล่าวได้ส่งผลให้ต้นทุนของ
ธุรกิจได้เพิ่มขึ้น และทำให้เกิดการล่าช้าในการขนส่ง โดยกลุ่มสินค้า
อาหารได้อ้างว่า อาจส่งกระทบต่อความมั ่นคงทางอาหาร (Food 
Security) ของประเทศ เนื่องจากสินค้าอาหารกว่า 30% ที่บริโภคใน
ประเทศแคนาดามาจากการนำเข้า และการนำเข้าที่ติดขัด ตั้งแต่ การ
ขาดแคลนตู้สินค้า การติดขัดที่ท่าเรือในการเข้าออกของเรือบรรทุก
สินค้า (Port Congestion) การขนส่งทีล่่าช้า อาจก่อให้เกิดปัญหานี้ได้ 
นอกจากนี้ การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงผู ้บริโภคได้กักตุนสินค้า 
(ผู้บริโภคบางส่วนเริ่มรับรู้ว่าแคนาดาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกกำลัง
เผชิญกับปัญหา Supply Chain ที่กังวลว่าสินค้ากำลังจะขาดแคลนใน
อนาคต และเกิดภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้
ผู้บริโภคเริ่มกักตนุสินค้า ทีเ่ป็นการซ้ำเติมปัญหาในปัจจุบันเข้าไปอีก)  
 ภาคเอกชนได้มีมุมมองต่อ Supply Chain Disruption ในครั้งนี้ว่า 
เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ เป็นทอดๆ ที่
จะต้องมีการหารือร่วมกับแก้ไขจากทุกภาคส่วนตั ้งแต่ “รัฐบาล 

ภาคเอกชน รวมถึงผู้บริโภค” ก่อนท่ี
ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรง 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมได้ ในอนาคตได้  
 ผู้เช่ียวชาญทางเศรษฐกิจได้
มองว ่ า  ส ุด ท้ายแล ้ว  ผู้ ที่ ได ้ รับ
ผลกระทบมากสุด ได้แก่ ผู้บริโภค ที่
จะต ้องรับภาระต้นทุนที ่เพิ ่มขึ้น 
ต ั ้ งแต่ต ้นน้ำจนถ ึงปลายน้ำของ
สินค้า หรือตั้งแต่ต้นทุนวัตถุดิบที่

เพิ่มขึน้ ค่าแรงการผลิต ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนท่ีสูงขึ้นการนำเข้าและ
การจัดจำหน่าย ที่สุดท้ายแล้วเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าทุกอย่าง
เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริโภคลดการบริโภค ลดการจับจ่าย ที่อาจลาก
เศรษฐกิจเข้าไปสู่วิกฤตได้อีกครั้ง      
 ล่าสุด สถานการณ์ที่ท่าเรือขนส่งสินค้าในแคนาดาเข้าขั้น
วิกฤต โดยมีสินค้าปริมาณกว่า 30 ล้านตันตกค้างอยู่ในเรือ ที่ต้องจอด
รอนอกฝั่งนานหลายสัปดาห์ เพื่อรอขนถ่ายสินค้าแต่ไม่สามารถทำได้ 
หรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยปัญหานี้ ไม่ใช่มาจากแค่ท่าเรือ แต่
รวมถึงการขาดแคลนรถบรรทุก ที่จะต้องมาลากตู้สินค้าออกจาก
ท่าเรือ การขาดแคลนแรงงานคนขับรถบรรทุก ที่ความต้องการสินค้า
ได้พุ ่งกระโดดสูงขึ ้นหลังจากที่แคนาดาได้เริ ่มเปิดเมือง ก่อให้เกิด 
“ความไม่สมดุล” (Imbalance) ระหว่างซับพลายและดีมานต์ ที่อาจ
ต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 6-12 เดือนข้างหน้าในการคลี่คลายปัญหา
ดังกล่าว      
 

ความเห็นสำนักงานฯ 
            ทุกวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เกือบทั่วโลก ได้จับตา
หรือให้ความสำคัญกับเรื ่อง “เงินเฟ้อ” เป็นหลัก ท่ีราคาสินค้า ค่า
ครองชีพของผู้คนท่ัวโลกได้ปรับสูงขึ้นหลังยุค Post Pandemic แต่คน
ส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้มาก่อนว่า สาเหตุหนึ่งที่สำคัญส่งผลให้เกิดภาวะ
เงินเฟ้อมาจากปัญหา “Supply Chain Disruption” ซึ่งแต่เดิมรัฐบาล
เกือบทั่วโลกเคยมองว่าเป็น “ปัญหาระยะสั้น” และอาจสามารถแก้ไข

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 
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ด้วยตัวมันเองทีต่้องอาศัย “กลไกตลาด” ในการปรับสมดุล แต่ทุกวันนี้ 
ปัญหาดังกล่าวได้เป็นปัญหาระดับโลก ได้เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญ
ในการประชุม G20 ครั้งล่าสุด ที่ผู ้นำทั่วโลกได้เริ่มมีการหารือแนว
ทางการรับมือกับปัญหาดังกล่าวร่วมกัน (แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีแผน
รับมือที่เป็นรูปธรรม) ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ก็อาจ
ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกต้องสะดุด และขั้นเลวร้ายสุด
อาจส่งผลให้เศรษฐกิจอาจกลับเข้าไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจได้อีกครั้ง (จาก
ภาวะเงินเฟ้อ) 
 ถึงแม้ว่ารัฐบาลแคนาดามองว่า การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ อาจ
มาจากการใช้นโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่การขึ้นดอกเบี้ยนั ้น จะ
ส่งผลลบต่อการจ้างงาน และการลงทุน การจับจ่ายกู้เงินของผู้บริโภค 
เนื่องจากต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้น ซึ่งสถานการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อ
ล่าสุดในแคนาดา เดือนสิงหาคม 2564 ได้ทำลายสถิตสิูงสุดในรอบ 18 
ปีและยังมีท่าทีว่าภาวะเงินเฟ้อจะขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอย่างน้อย
จนถึงสิ้นปี ซึ่งถึงแม้ว่าธนาคารกลางแคนาดา ได้ออกมาย้ำหลายครั้งว่า
จะไม่ม ีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยจนถึงกลางปี 2565 แต่ หาก
สถานการณ์เงินเฟ้อเลวร้ายลงในช่วง 3-6 เดือนจากนี้ไป อาจบีบให้
ภาครัฐฯ ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย และอาจมาเร็วกว่าที่ทุกคนคาดคิด ซึ่ง
การขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อแก้ปัญหาหนึ่ง (เงินเฟ้อ) ก็อาจก่อให้เกิดอีก
ปัญหาหนึ ่ง ซึ ่งผู้ประกอบการไทยควรจับตาความเคลื ่อนไหวทาง
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ที่อาจมีความผันผวนอย่างมากในปี 2565  
            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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