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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้  

 

 

แคนาดาตั้งงบ 13 ล้านดอลลาร์สนับสนุน SME ในอาเซียน 

เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2559 นำงคริสซ์เทีย ฟรีแลนด์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
แคนำดำ ได้เปิดเผยว่ำ ทำงรัฐบำลแคนำดำมีนโยบำยทำงกำรค้ำตั้งงบประมำณ 13 ล้ำนดอลลำร์แคนำดำ
สนับสนุนธุรกิจกำรค้ำในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออำเซียน เพ่ือช่วยเหลือธุรกิจประเภท 
SMEs ที่เพ่ิงเริ่มต้น หรือยังขำดควำมพร้อมให้ประสบผลส ำเร็จมำกข้ึน  

แคนำดำซึ่งได้ร่วมมือกับองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (OECD) จะ
ช่วยเหลือในเรื่องของงำนวิจัยกำรฝึกอบรม โดยจะท ำงำนร่วมกับภำครัฐหรือสมำคมของประเทศอำเซียนนั้นๆ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก-กลำง (SMEs) ให้สำมำรถเข้ำแข่งขันทำงกำรค้ำกับนำนำชำติ โดยจะ
อบรมในส่วนของโอกำสกำรท ำตลำด กำรพัฒนำสินค้ำ โอกำสทำงกำรค้ำในตลำดโลก  

นำงคริสซ์เทีย ฟรีแลนด์ กล่ำวว่ำ ถือเป็นควำมน่ำยินดีที่แคนำดำเองจะได้มีโอกำสช่วยเหลือและ
ส่งเสริมธุรกิจ SMEs ในอำเซียน เพ่ือก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมในประเทศนั้นให้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรผู้หญิงที่มีควำมยำกล ำบำกต่อกำรเข้ำแข่งขันในตลำดโลก 

นอกจำกนั้น ในส่วนขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (OECD) โดยนำย   
อังเดร ชฮำวว์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ เห็นว่ำ กำรที่แคนำดำเข้ำมำมีส่วนร่วมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงำนที่จัดท ำหรือส่งเสริมนโยบำย SMEs ของประเทศในอำเซียนเอง เพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
และสำมำรถออกนโยบำยช่วยส่งเสริมกิจกำร SMEs ในทิศทำงที่เห็นว่ำเหมำะสมต่อกำรค้ำนำนำชำติ เพรำะ
เท่ำท่ีผ่ำนมำหน่วยงำน SMEs บำงประเทศยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

เศรษฐกิจอำเซียนถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐกิจที่มีอัตรำกำรขยำยตัวสูงสุดของโลก โดยในปี 
2558 มจีีดีพีรวมกันมำกกว่ำ 3.1 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ และกลุ่มสมำชิกอำเซียนเป็นคู่ค้ำล ำดับที่ 6 ของ
แคนำดำ โดยมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงอำเซียนและแคนำดำคิดเป็นโดยประมำณ 21.4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ   

สคต. เห็นว่ำ ประเทศสมำชิกอำเซียนที่น่ำจะได้ประโยชน์สูงสุดจำกควำมร่วมมือของแคนำดำครั้งนี้ 
น่ำจะเป็นประเทศลำวและกัมพูชำที่ยังเป็นประเทศก ำลังพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงแท้จริง ในส่วนธุรกิจ SEMs 
ของไทยนั้น ถือว่ำพัฒนำไปได้ไกลกว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำนที่กล่ำวมำจึงอำจไม่ใช่เป้ำหมำยของควำมร่วมมือนี้
อย่ำงไรก็ดี ภำครัฐและผู้ประกอบกำร SMEs ควรต้องตื่นตัวและศึกษำกำรท ำตลำดโลกให้มำกข้ึน เพรำะ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนอำจมีกำรพัฒนำกำรค้ำท่ีเท่ำเทียมกับไทยต่อไปและชิงส่วนแบ่งกำรค้ำของไทยได้      
ปัจจุบัน ในประเทศอำเซียนมีผู้ประกอบกำรกลุ่มธุรกิจ SMEs มำกกว่ำร้อยละ 95 ในประเทศนั้นๆ และมีกำร
จ้ำงงำนกว่ำร้อยละ 50-95  

ที่มำ http://www.tfocanada.ca/news.php?item=3787  
 

จัดท าโดย : สคต. แวนคูเวอร์ และ สคต. โตรอนโต 
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การผิดนัดช าระหนี้ เพ่ิมขึ้นเกือบ 15 % ในรัฐอัลเบอร์ต้า สวนทาง รัฐออนตาริโอและรัฐบรติิสโคลัมเบีย 

ระดับภำระหนี้สินและอัตรำกำรผิดนัดช ำหนี้ ในอัลเบอร์ต้ำเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.7 ตั้งแต่ปีที่แล้ว 
สวนทำงกับแนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศ ตำมตัวเลขล่ำสุดจำกกำรตรวจสอบ
สินเชื่อ บริษัท TransUnionCanada ประชำชนในรัฐอัลเบอร์ต้ำ จะแบกภำระหนี้เฉลี่ย $ 27,583 ซ่ึง
สูงที่สุดในประเทศ เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของประเทศ $ 21,580 โดยเฉพำะประชำชน ในเมืองแคลกำรี่ 
มีระดับภำระหนี้เฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศ $ 28,205 จำกกำรให้สินเชื่อที่ไม่ใช่สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย 

ประชำชน ในรัฐซัสแคตเชวัน มีภำระหนี้เฉลี่ยที่สูงที่สุด เป็นอันดับที่สองของประเทศอยู่ที่ $ 
24,036  โดยอัตรำกำรผิดนัดช ำระหนี้เกิน 90 วัน ของรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.6 นับตั้งแต่ไตรมำสที่สอง
ของปี 2558 รัฐอัลเบอร์ต้ำและรัฐซัสแคตเชวัน พบกับภำวะผิดนัดช ำระหนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  ตำมท่ี
เคยคำดกำรณ์ไว้  

อย่ำงไรก็ตำม "กระบวนกำรปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด" ใน ออนตำริโอ และ บริติสโคลัมเบีย  
ส่งผลให้ระดับภำระหนี้ เพิ่มข้ึนเล็กน้อย ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2 ตำมล ำดับ. ผู้บริโภคในรัฐดังกล่ำวมี
รำกฐำนทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ง 

โดยทั้งสองรัฐฯ (ออนตำริโอ และ บริติสโคลัมเบีย) ได้พิสูจน์แล้วว่ำมีควำมยืดหยุ่น ในช่วง
ภำวะเศรษฐกิจถดทอย จำกผลของรำคำน้ ำมันทรุดต่ ำลงและไฟป่ำในรัฐอัลเบอร์ต้ำ 

มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของลูกหนี้ชั้นดี ของแคนำดำ ที่อำศัยอยู่ในทั้งสองรัฐ  มีเสถียรภำพในกำร
ท ำงำน ซึ่งเป็นผลเชิงบวกส ำหรับเศรษฐกิจโดยรวม 

ในระดับประเทศ  ประเภทหนี้ ที่เพ่ิมขึ้นมำกที่สุดแบบก้ำวกระโดด คือ กำรกู้ยืม โดยกำรผ่อน
ช ำระเป็นงวด ร้อยละ 6.31 สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  เมื่อเทียบกับสินเชื่อรถยนต์ซึ่งเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 
3.2 และส ำหรับหนี้บัตรเครดิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.03  ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคล ลดลงร้อยละ 0.03 จำกไตร
มำสที่สองของปี 2558 

สคต. นครแวนคเูวอร์ เห็นวา่ ปัจจุบันรัฐฯ ที่มีภำวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุด คือรัฐออนตำริ

โอและรัฐบริติสโคลัมเบีย โดยได้รับอนิสงค์จำกภำคธุรกิจที่อยู่อำศัย และมีสถำนะทำงกำรเงินที่
แข็งแกร่ง ประกอบกับท้ัง2 รัฐเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำหลักของแคนำดำฝั่งตะวันออก(ON)และฝั่ง
ตะวันตก(BC) ดังนั้น รัฐทั้งสองถือเป็นตลำดหลักท่ีมีศักยภำพในกำรส่งออกสินค้ำไทย มำยังแคนำดำ 

 

ที่มำ http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/debt-transunion-delinquencies-report-alberta-canada-1.3714711
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