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Omicron ซ้ำเติมปัญหาภาวะเงินเฟ้อและหว่งโซอุ่ปทานในแคนาดา

            ธนาคารแห่งชาติแคนาดา 
( Bank of Canada) ไ ด ้ อ อ กมา ให้
ความเห็นว่า สายพันธ์ุโอมิครอนน่าจะ
ส่งอผลต่อเศรษฐกิจแคนาดาในระยะ
สั้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ยังมี
ความกังวลถึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อระบบสาธาณสุขไม่
สามารถรองร ับผ ู ้ป ่วยหนักได้  แต่
ปัญหาระยะกลางและยาว ที่จะมีผล
ต่อเศรษฐกิจแคนาดาอย่างมากในปี 
2565 ได้แก่ ปัญหาภาวะเงินเฟ้อและปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ก่อตัวทวี
ความรุนแรงมากข้ึน 
 ปัญหาการระบาดระลอกใหม่ ไม่ ใช่เรื ่องใหม่ในแคนาดา 
ภาครัฐได้เรียนรู้กับการรับมือของการแพร่ระบาดมาแล้วถึง 4 ระลอก 
ซึ ่งจำนวนผู้ติดเชื ้อในรอบใหม่นี ้ ได้มีสัญญาณว่ามีสัดส่วนจำนวน
ผู้ป่วยหนักน้อยกว่าในอดีต ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ประกาศเพิ่มมาตรการ 
Social Distancing ในช่วงหลายสัปดาห์ที ่ผ ่านมา ส่งเสริมให้คน
กลับมาทำงานจากบ้านเพิ่มขึ้น แนะนำให้ยกเลิกการเดินทางที่จำเป็น 
(Non-Essential Travel)      
 ภาครัฐเกือบทุกภาคส่วนในทุกวันนี้ ได้มีภารกิจหลักในการ
ควบคุม ลดจำนวนผู้ติดเช้ือรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยรัฐออนแทริโอ (เมือง
โทรอนโต) ได้เร่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ให้ครบ 2 
โดสและส่งเสริมให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีน โดสที่ 3 รวมถึงการ
จำกัด Capacity ของร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงยิม สนามกีฬา 
ในขณะนี้รัฐควิเบค (เมืองมอนทรีออล) ซึ่งเป็นรัฐที่มีจำนวนผู้ติดเช้ือ
รายใหม่จากสายพันธุ์โอมิครอนสูง คาดว่าจะประกาศใช้มาตรการ 
Curfew ที่ห้ามผู้คนออกจากบ้านพักอาศัยในช่วง 21.00น. – 5.00น. 
นอกจากนี้ภาครัฐได้ประเมินว่าอาจต้องสั่งปิดร้านอาหารประเภท 
Dine-in หากจำนวนตัวเลขไม่ลดลงหลังช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  
 ถึงแม้ว ่า BOC ได้ประเมินว่าระบบเศรษฐกิจยังมีความ
ยืดหยุ่นที่ยังคงสามารถรับมือการสายพันธุ์โอมิครอนได้ อัตราการฉีด

วัคซีนในประเทศอยู่ในระดับสูง รวมถึง
ภาคเอกชนและผู้บริโภคได้มีการปรับตัว
เข้าไปสู ่ยุค Digital Economy มากขึ้น 
(ถึงแม้ว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
เร่งรีบและมีการสะดุดบ้างก็ตาม) รวมถึง
ภาครัฐได้เรียนรู้ Covid มีบทเรียนใน
อดีต รู้ที่ว่าจะรับมืออย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่
ผ ู ้คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความแตกต่าง
ระหว่าง การระบาดของโอมิครอน กับ
ไวรัสระลอกที่ผ่านมาคือ การระบาดรอบ

นี้ ได้มาพร้อมกับสัญญาณเงินเฟ้อ ในระดับที่สูงที่สุดในรอบ 30 ปี ที่
อัตราเงินเฟ้อลา่สุดในเดือน พฤศจิกายน 2564 อยู่ท่ีระดับ 4.7% และ
ยังคงมีทิศทางปรับสูงขึ้นอีก 3-6 เดือน 
              อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่ำอาจช่วยชะลอปัญหา
การขึ้นราคาสินค้า (ที่อาจช่วยลดปัญหาเงินเฟ้อในทางอ้อม) แต่ทุก
วันนี้ ราคาน้ำมันที่สูงเป็นปัจจัยหลักส่งผลให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น และ
ราคาสินค้าส่วนใหญ่จะปรับไปทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน ในขณะที่
การควบคุม Social Distancing และมาตรการทางสาธารณสุข ได้
ส่งผลให้โรงงานส่วนใหญ่ในแคนาดา ต้องลดกำลังการผลิต หรือต้องมี
การเปิดๆ ปิดๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาการผลิตและปัญหาห่วงโซ่อุปทาน  
              หนึ่งในเหตุผลที่ผลักดันให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ในช่วงที่ผ่าน
มานั้น มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศกลุ่มพัฒนา
แล้ว ท่ีเริ่มเปิดประเทศกันมากข้ึน ดีมานต์สินค้าและบริการในเกือบทุก
ภาคส่วนได้ฟื้นตัว “แรงและเร็ว” กว่าด้านอุปทาน (Supply) ด้านการ
ผลิต ซึ่งราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้สะท้อนถึงการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลระหว่าง อุปทาน-อุปสงค์ 
อาทิ เมื่อเปิดเมืองแล้ว คนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นหรือมีความต้องการซื้อ
อุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้ที่บ้านอีกต่อไป ซึ่งการปรับ “สมดุล” อาจ
ตอ้งใช้เวลาอีก 6-12 เดือน 
              น ักวิเคราะห์จากธนาคาร Royal Bank ได้ประเม ินว่า
เศรษฐกิจแคนาดา (GDP) จะสามารถขยายตัวได้ 4.25% ในปี 2565 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2564 
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อัตราการจ้างงานในภาพรวมได้เข้ากลับไปสู่ช่วงก่อน Pre-Pandemic 
ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้ว อัตราการว่างงานล่าสุดใน
เดือน พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 6.0% ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
มองว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วเป็นระดับ Full Employment แรงงาน
ค่าจ้างได้ปรับสูงขึ้น ท่ีนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจ         
  
ความเห็นสำนักงานฯ 
            แคนาดาเริ่มได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาด
สายพันธุ์ Omicron ที่จำนวนผู้ติดเช้ือล่าสุดที่เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า 
เมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ที่มีผู้ติดเช้ือ
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 25,000 ราย/วัน ซึ่งแคนาดาได้ใช้มาตรการเข้มงวด
มากขึ้นในการ Social Distancing อย่างเป็นขั้นระดับ เพื่อหลีกเลี่ยง
การล็อกดาวน์เหมือนในครั้งที่ผ่านๆ มา โดยคาดว่าจะมีการประเมิน
สถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2565 หลังจากเทศกาลหยุดปี
ใหม่ อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งชาติแคนาดา ได้มีมุมมองที่กังวลถึง
ปัญหาความท้าทายในปี 2565 ที่มากไปกว่า ปัญหาสายพันธุ์โอมิครอม 
โดยมองไปถึงปัญหาเงินเฟ้อ และปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ได้ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น และสายพันธุ์โอมิครอนได้ซ้ำเติมปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่
ในปัจจุบัน ที่ธนาคารแห่งชาติอาจต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เร็ว
กว่าที ่กำหนด ภายในต้นปีหน้า หลังจากโอมิครอนคลี ่คลาย เพื่อ
ป้องกันปัญหาระยะยาวจากภาวะเงินเฟ้อ ที่จะส่งผลลบต่อการฟื้นตัว
เศรษฐกิจในปีหน้า ที่ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด ถึงความผันผวนของค่าขนส่ง ต้นทุนวัตถุดิบ และผลกระทบ
จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า      
            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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