21 – 27 กุมภาพันธ์ 2565
คาดเศรษฐกิจออสเตรเลียปี 65 โต 3.6%
รายงานการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโดย Deloitte คาดการณ์ว่า ปี 2565 ภาพรวมเศรษฐกิจ
ออสเตรเลียมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.6 แม้ว่าจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Omicron
และการชะลอตัวลงอย่างมากของเศรษฐกิจจีน (คู่ค้าอันดับ 1 ของออสเตรเลีย ) อย่างไรก็ตาม จากการที่
ออสเตรเลียได้มีการวางแผนและการจัดการที่ยังคงสามารถรับมือกับการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าสำคัญอื่นๆ ที่คงมีความต้องการสั่งซื้อสินค้าพลังงานและ
สินค้าเกษตรจากออสเตรเลียซึง่ เป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจออสเตรเลีย
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยทีเ่ ป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจจากภายในออสเตรเลียหลายประการ ได้แก่
- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในเขตปกครองตอนเหนือ Northern Territory คาดว่า
จะเติบโตร้อยละ 6.2 จากการส่งออกสินค้า และรัฐ New South Wales จะมีขยายตัวอย่างรวดเร็วที่
ร้อยละ 5.2 (จากปัจจัยการฟื้นตัวในด้านต่างๆๆ จากการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19)
- การกลับมาดำเนินธุรกิจและลงทุนของภาคธุรกิจ ต่างๆ ซึ่งคาดว่า การลงทุนในภาคธุรกิจ จะอยู่ที่
ร้อยละ 5.2 การใช้จ่ายภาคครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 6.4 และแรงงานเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อีกครั้ง (หลังจากที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดแขลนแรงงานในหลายภาคธุรกิจ ) ทำให้อัตราการ
ว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ในเดือนมกราคม 2565
- อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำ ที่ร้อยละ 0.1 ซึ่งธนาคารกลางออสเตรเลียได้คงอัตราดอกเบี้ย
ไว้ที่ร้อยละ 0.1 เป็นเวลา 17 เดือนติดต่อกัน และเฝ้าระวังปัจจัยด้านความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ
ยูเครนที่จะเป็นตัวแปรสำคัญต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ออสเตรเลียด้วยเช่นกัน โดยคาดว่า
อัตราเงินเฟ้อออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.25 ในไตรมาสแรกปี 2565
- ออสเตรเลี ย มี ตลาดการเงิ น ที่ ม ี ความแข็ ง แกร่ง ที ่เ อื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ บริ ษั ท ที ่จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ออสเตรเลียสามารถระดมทุนเพื่อขยายเงินทุนบริษัทได้อย่างคล่องตัวและมีต้นทุนต่ำ
- มาตรการด้านการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
COVID-19 ของภาครัฐ ที่สามารถทำให้ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้
ต่อไปจำนวนมาก
- แนวโน้ ม การฟื ้น ตัว ของภาคการท่ อ งเที่ ย วและธุร กิ จ Hospitality หลั ง การเปิ ดประทศต้อนรับ
นักเดินทางจากต่างประเทศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ รายได้จากนักเดินทางต่างชาติเป็นอีก
แหล่งรายได้ที่สำคัญของออสเตรเลีย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนการแพร่ระบาดฯ ในปี 2562
มีจำนวน 9.5 ล้านคน มีการใช้จ่ายในออสเตรเลียประมาณ 45,500 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
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- ออสเตรเลียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจไตรมาสเดือนธันวาคม 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 ในไตรมาสเดือนกันยายน 2564
อยู่ที่ร้อยละ 3.4 (ขยายตัวสูงสุดในรอบ 46 ปี) จากการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนการ
ระบาดฯ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาสเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่
มาตรการเข้มงวดในรัฐ New South Wales เริ่มผ่อนคลายลง ทำให้ภาคครัวเรือนเริ่มใช้จ่ายในสินค้า
ประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ภาคธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและคาเฟ่ การใช้จ่ายเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจและเพื่อสุขภาพมากขึ้น
- การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตออสเตรเลีย ซึ่ง Australian Industry Group ระบุว่า ดัชนี
อุตสาหกรรมการผลิตออสเตรเลีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ที่ 53.2 เพิ่มขึ้น 4.8 จุด ปรับตัวดีขึ้น
หลังจากที่หดตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึงมกราคม 2565 ซึ่งได้รับผลกระทบของ
การแพร่ระบาดฯ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตออสเตรเลีย ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานและ
การหยุดชะงักของแหล่งห่วงโช่การผลิตจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย -ยูเครน จะยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียค่อนข้างน้อย อีกทั้งราคาสินค้า
พลังงานในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อการส่งออกออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่างๆที่ยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อความไม่แน่นอน ได้แก่ การระบาดของไวรัส
COVID-19 การเกิดโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์รบกวน (ยุง) และภัยธรรมชาติ (เกิดจากภาวะโลกร้อน) เช่น ฝน
ตกต่อเนื่องและน้ำท่วมฉับพลัน ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ของรัฐต่างๆ ยังคงเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่
ภาครัฐและภาคธุรกิจยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป
.......................................................................
Source: www.businessinsider.com.au / www.denipt.com.au
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