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GDP ของมาเลเซียจะเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 8 นับตั้งแต่ปี 2573 เป็นต้นไป 

 
 ธนำคำรโลกเชื่อว่ำ GDP ของมำเลเซียจะเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 8 นับตั้งแต่ปี 2573 เป็นต้นไป 
ภำยหลังควำมตกลง Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) ที่มำเลเซียเป็นภำคีมีผลบังคับใช้  

 Anabel Gonzalez ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ด้ำนกำรค้ำโลกและกำรแข่งขัน ของธนำคำรโลก กล่ำวว่ำ 
ควำมตกลง TPP ช่วยขจัดปัญหำอุปสรรคทำงภำษีและอุปสรรคที่ไม่ใช่ภำษีซึ่งจะส่งผลให้ตัวเลข GDP เพ่ิมขึ้น
อีกร้อยละ 8 โดยมีช่วงเวลำส ำคัญ 2 ช่วงส ำหรับกำรลงนำมควำมตกลง TPP ได้แก่ ปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ควำม
ตกลง TPP มีผลบังคับใช้ และปี 2573 เป็นปีที่ควำมตกลงดังกล่ำวมีผลบังคับใช้อย่ำงสมบูรณ์ โดยในช่วง
ระหว่ำงปี 2561 – 2573 เป็นช่วงเวลำเปลี่ยนผ่ำนในกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ เช่น กำรลดภำษี จนภำษีเหลือ
ศูนย์ในปี 2573  

 ผลกำรวิจัยของธนำคำรโลกแสดงให้เห็นว่ำ มำเลเซียจะได้ประโยชน์จำกกำรขจัดมำตรกำรทำงภำษี
และมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีเนื่องจำกมำเลเซียจะได้บูรณำกำรตัวเองเข้ำกับประเทศอ่ืนๆ ในโลก ซึ่งจะช่วยให้ 
GDP ของมำเลเซียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 แต่กำรที่จะไปถึงจุดนั้นมำเลเซียจะต้องจัดกำรกรอบเวลำในกำรปฏิบัติ
ตำมควำมตกลงอย่ำงระมัดระวังเช่นเดียวกับกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศภำคี TPP อ่ืนๆ เพ่ือ
ท ำให้มำตรกำรต่ำงๆ ประสบผลส ำเร็จ นอกจำกนี้ Anabel เรียกร้องให้ทุกประเทศใช้ควำมตกลง FTA ต่ำงๆ 
เป็นจุดเริ่มต้นของกำรปฏิรูปภำยในประเทศ ทั้งกำรปฏิรูปด้ำนกฎระเบียบ และกำรปรับปรุงนโยบำยด้ำน
แรงงำนให้เหมำะสม 
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มาเลเซียส่งเสริมชาวภูมิบุตรให้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมฮาลาล 
 

รัฐบำลมำเลเซียก ำลังจะน ำเสนอ 5 โครงกำรใหม่เพ่ือส่งเสริมให้ชำวภูมิบุตร เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
อุตสำหกรรมฮำลำล Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi รองนำยกรัฐมนตรีมำเลเซีย กล่ำวว่ำ โครงกำร
ดังกล่ำว ได้แก่  โครงกำร Vendor Development Programme โครงกำร Global Halal Data Pool 
Programme โ ค ร งก ำ ร  Kitchen Incubation Programme โ ค ร งก ำ ร  Halal Certificate Guidance 
Programme และ โครงกำร Halal Franchise Programme ซึ่งโครงกำรทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงควำม
พยำยำมของรัฐบำลในกำรเพ่ิมจ ำนวนบริษัทของชำวภูมิบุตรในอุตสำหกรรมฮำลำล เนื่องจำกบริษัทของชำว
ภูมิบุตรในอุตสำหกรรมนี้มีจ ำนวนไม่มำกนัก โดยในปี 2557 มีบริษัทผู้ส่งออกของชำวภูมิบุตรเพียง 92 
บริษัท จำกจ ำนวนทั้งหมด 828 บริษัท  

 Zahid กล่ำวว่ำ รัฐบำลเล็งเห็นศักยภำพและโอกำสของอุตสำหกรรมฮำลำล โดยในเดือนกันยำยนที่
ผ่ำนมำ มำเลเซียส่งออกสินค้ำฮำลำลทั้งสิ้นมูลค่ำ 31 พันล้ำนริงกิต แต่บริษัทของชำวภูมิบุตรส่งออกสินค้ำฮำลำลเพียง 
579 ล้ำนริงกิต นอกจำกนี้บริษัทของชำวภูมิบุตรเพียง 2,288 บริษัท จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 5,834 บริษัท ได้รับ
ใบรับรองตรำฮำลำล โดยกว่ำร้อยละ 90 ของธุรกิจสินค้ำฮำลำลของชำวภูมิบุตรด ำเนินกำรโดยไม่ได้รับตรำฮำ
ลำล ในขณะที่บริษัทของชำวภูมิบุตรทีไ่ด้รับตรำฮำลำลส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับร้ำนอำหำรขนำดเล็ก  

 อนึ่ง โครงกำรใหม่ทั้ง 5 โครงกำรนี้ เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของมำเลเซีย ได้แก่ Halal Industry Development Corporation กระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ
อุตสำหกรรม (MITI) Malaysian Islamic Development Department และกระทรวงกำรค้ำภำยใน สหกรณ์ 
และกำรบริโภค โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือช่วยเหลือบริษัทของชำวภูมิบุตรให้สำมำรถขยำยตลำดในต่ำงประเทศ
เพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังสนับสนุนกำรพัฒนำและเพ่ิมปริมำณกำรผลิตอีกด้วย  
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รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกการให้เงินอุดหนุนสินค้าแป้งสาลี 

 

รัฐบำลมำเลเซียยกเลิกกำรให้เงินอุดหนุนสินค้ำแป้งสำลี 25 กิโลกรัม นับตั้งแต่วันนี้ (1 มี.ค. 59) เป็น
ต้นไป ซึ่งกำรยกเลิกครั้งนี้จะส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตสินค้ำประเภทแป้งโรตี เส้นหมี่ และสินค้ำอ่ืนๆ ที่ใช้แป้ง
สำลีเป็นส่วนผสม 

 เจ้ำของโรงงำนผู้ผลิตแป้งสำลีผู้ซึ่งเข้ำร่วมกำรประชุมกับกระทรวงกำรค้ำภำยใน สหกรณ์ และกำร
บริโภคในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ กล่ำวว่ำ โรงงำนต่ำงๆ เพ่ิงได้รับแจ้งเกี่ยวกับกำรยกเลิกกำรให้เงินอุดหนุน
ดังกล่ำวในที่ประชุม และเชื่อว่ำ ผู้ค้ำปลีกน่ำจะได้รับข่ำวดังกล่ำว รวมทั้งเรื่องกำรปรับรำคำแป้งสำลี 25 
กิโลกรัม โดยขณะนี้รำคำแป้งสำลีในร้ำนเบเกอร์รี่ต่ำงๆ เพ่ิมขึ้นเป็น 42 ริงกิตต่อแป้งสำลี 25 กิโลกรัม จำก
เดิม 33.75 ริงกิต อย่ำงไรก็ตำมรัฐบำลจะยังคงอุดหนุนแป้งสำลี 1 กิโลกรัม โดยรำคำยังคงอยู่ที่ 1.35 ริงกิต 
ต่อ 1 กิโลกรัม โดยเฉพำะแป้งสำลีตรำ Blue Key และ Bunga Cempaka 

 ทั้งนี้แตเ่ดิมเจ้ำของโรงงำนผู้ผลิตแป้งสำลีได้รับเงินอุดหนุนกำรผลิตแป้ง 600-800 ริงกิตต่อตัน หรือ 
60-80 เซ็นต์ต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับปริมำณข้ำวสำลีในตลำดของทุกเดือน  
 

ที่มำ : News Straight Times   
1 มีนำคม 2559 

 


