หัวข้ อข่ าว.....สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้ วยไม้ ไทยและบริษัทอาหาร 15 บริษัท บุกตลาดรัสเซีย
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ข้ อเท็จจริงข่ าว
ช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมา บริ ษัทไทย 19 ราย เข้ าร่ วมงาน Flower Expo และ World Food Moscow บุกตลาดรัสเซียในสินค้ า
กล้ วยไม้ ไทยและผลิตภัณฑ์อาหาร
เมื่อวันที่ 11 – 14 กันยายน 2559 บริ ษัท ผลิตสินค้ าอาหาร จานวน 15 บริ ษัท เข้ าร่ วมงาน World Food Moscow 2016
ได้ แก่ ผลไม้ กระป๋ อง ผลไม้ อบแห้ ง ปลาอบแห้ ง ซ๊ อสปรุงรส เครื่ องดื่ม ข้ าว ผลิตภัณฑ์แป้ง กะทิ พริ กแกงต่างๆ โดยหลังจบ
งาน มียอดการสัง่ ซื ้อไม่ต่ากว่า 1 ล้ านบาท และคาดว่าจะมีการสัง่ ซื ้อภายใน 1 ปี กว่า 10 ล้ านบาท โดยเฉพาะสินค้ าผลไม้
กระป๋ อง (สับปะรดกระป๋ อง) ผลไม้ อบแห้ ง ปลาอบแห้ ง ซึ่งเป็ นสินค้ าที่ครองตลาดรัสเซียอยู่แล้ ว โดยในครัง้ นี ้ มีสินค้ าที่
กลับเข้ ามาขายในตลาดรัสเซียอีกครัง้ คือ ซ๊ อสปรุงรสต่างๆ ตราเด็กสมบูรณ์ โดยบริ ษัทได้ ทาสัญญาขายสินค้ าซ๊ อสปรุงรส
กว่า 20 รายการกับบริ ษัทตัวแทนนาเข้ าสินค้ ารายใหญ่ ได้ แก่ บริ ษัท Exim Pacific คาดว่าจะนาขายในซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
ชันน
้ าภายใน 1-2 เดือน และจะส่งขายให้ กบั ร้ านอาหารเอเชียต่างๆ ด้ วย อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่า งานใน
ปี นี ้มีผ้ เู ข้ าร่วมงานน้ อยกว่าปี ก่อนและส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทรายย่อยที่ต้องการซื ้อสินค้ าผ่านตัวแทนนาเข้ าสินค้ าดังกล่าวใน
รัสเซียอยูแ่ ล้ ว
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของไทยได้ นาทัพ 4 บริ ษัทซึ่งเป็ นตัวแทนจาก
สมาคมผู้สง่ ออกดอกกล้ วยไม้ ไทยเข้ าร่ วมงาน Flower Expo 2016 บุกตลาดรัสเซีย เพื่อแสวงหาคู่ค้ารัสเซียและประเทศ
CIS หลังจากกล้ วยไม้ ไทยได้ นาเข้ าสูต่ ลาดรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ ภายในงาน บริ ษัทนาเข้ ากล้ วยไม้ รายใหญ่ของรัสเซีย
ชื่อ Tropical ได้ นาเข้ าจากกล้ วยไม้ ไทยจากบริ ษัท TOC อยู่แล้ ว และมีความต้ องการนาเข้ าดอกกล้ วยไม้ ไทยจานวนมาก
จึงได้ ขอเข้ าชมฟาร์ มกล้ วยไม้ ในไทยทัง้ 4 รายและเจรจาสนใจนาเข้ าต้ นกล้ วยไม้ เพื่อเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อต่อในรัสเซี ย 2 – 3
ราย เพื่อพิจารณาคุณภาพของกล้ วยไม้ ในแต่ละสายพันธุ์ หากการเจรจาสาเร็ จคาดว่าดอกกล้ วยไม้ ไทยจะนาเข้ า หมื่นกว่า
ช่อต่อเดือน
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่ อเศรษฐกิจไทย)
ตลาดสินค้ าอาหารไทย
สินค้ าอาหารไทยโดยเฉพาะ ผลไม้ แห้ ง ผลไม้ กระป๋ อง และปลาแห้ ง ยังคงครองตลาดรัสเซียในระดับต้ นๆ แม้ ว่าประเทศ
รัสเซียยังคงประสบปั ญ หาเศรษฐกิ จ อย่างไรก็ ดี สิ่งที่ น่ากังวลและเป็ นห่วงอี กข้ อ คือ ความตกลงการค้ าเสรี ระหว่าง
เวียดนามและยูเรเชีย (ประกอบด้ วย ประเทศรัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์ เมเนีย คีร์กีสถาน) จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 5
ตุลาคม 2559 ซึ่งคาดการณ์ ว่าภาษี นาเข้ าสินค้ าประเภทอาหารจากเวียดนามภาษี สว่ นใหญ่ จะเป็ นศูนย์หรื ออัตราภาษี
ต่าลง ซึง่ อาจส่งผลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อสินค้ าไทย ไม่เพียงแต่สนิ ค้ าประเภทอาหารเท่านัน้
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ตลาดกล้ วยไม้ ไทย
โดยทัว่ ไป ประเทศรัสเซียเป็ นประเทศที่นิยมมอบดอกไม้ ให้ เป็ นของขวัญในทุกเทศกาลและทุกโอกาส ร้ านดอกไม้ สว่ นใหญ่
จึงเปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อรองรับ ความต้ องการซื ้อของผู้บริ โภคโดยตลอด ทังนี
้ ้ จากสถิติ World Trade Atlas
ตังแต่
้ ปี 2556 ถึงปั จจุบนั การนาเข้ าดอกไม้ ทกุ ประเภทลดลงเนื่องจากประสบกับพิษทางเศรษฐกิจทาให้ ขณะที่ รัสเซีย
นาเข้ าดอกกล้ วยไม้ จากไทยมากที่สดุ แต่การนาเข้ าสินค้ ากล้ วยไม้ ลดลงเช่นกัน อันเนื่องมาจากปั จจัยทางเศรษฐกิจของ
รัสเซียและปั ญหาการขึ ้นอัตราภาษี ศลุ กากรของดอกกล้ วยไม้
ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
ปั จจัยทางเศรษฐกิจของรัสเซีย ส่งผลให้ การนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นสินค้ าอาหาร และดอกไม้ ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ ประเทศไทยจาเป็ นต้ องหากลไกอื่นในการช่วยส่งเสริ มการส่งออกสินค้ า บริ การและลงทุนของไทยมากขึ ้น
กลไกดังกล่าวได้ แก่ การจัดทาความตกลงการค้ าเสรี ซึ่ง สคต. ณ กรุงมอสโกต้ องจับตามองการค้ าระหว่างเวียดนามกับ
ประเทศสมาชิกยูเรเชียว่าผลจาก FTA นันจะท
้ าให้ เวียดนามส่งออกสินค้ ามายังตลาดดัวกล่าวได้ มากขึ ้นหรื อไม่ อย่างไร ซึง่
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้ าไทยด้ วยเช่ นกัน ขณะที่ไทยเอง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กรมเจรจาการค้ าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ มี ห นังสือ ถึ ง สหภาพเศรษฐกิ จยูเรเชี ย (Eurasian Economic Union: EAEU) เพื่ อ ขอให้
EAEU พิจารณาเริ่ มศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจัดทา FTA ระหว่างไทยกับ EAEU เพื่อนาไปสูก่ ารเจรจา FTA อย่างจริ งจัง
ในอนาคต

