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สำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์

การมีมาตรฐานฮาลาลเดียวจะดึงดูดผู้เล่นในตลาดให้มากขึ้น
กำรมีมำตรฐำนฮำลำลเดียวจะดึงดูดให้มีผู้เล่นในตลำดมำกขึ้นในอุตสำหกรรมฮำลำลไม่เฉพำะประเทศ
มุสลิมและรวมถึงประเทศมุสลิมด้วย
“เบื้องต้นฮำลำลเคยเกี่ยวข้องเฉพำะอำหำรที่บริโภคโดยชำวมุสลิมที่ปรำศจำกเนื้อหมูและแอลกอฮอล์
แต่ ปั จ จุ บั น ค ำว่ ำ ฮำลำลมี ค วำมหมำยและมำตรฐำนไปไกลกว่ ำ นั้ น ” นำย Abdalhamid David Evans,
Director, Shapers Malaysia Sdn.Bhd กล่ ำวในงำน Malayisa International Halal Showcase 2015
(MIHAS 2015) โดยเศรษฐกิจมุสลิมได้เคลื่อนจำกอำหำรไปยังกำรเงิน ท่องเที่ยว เครื่องสำอำงค์และกำรดูแล
ผิวพรรณ และขณะนี้กำลังเคลื่อนไปยังบันเทิง เศรษฐกิจดิจิทัล แฟชั่นที่ทันสมัยเพื่อสร้ำงมูลค่ำตลำด 8 ล้ำน
ล้ำนเหรียญสหรัฐ
นำย Abdalhamid เรียกร้องให้แสวงหำทุกๆกลไกกับกำรพัฒนำฮำลำลและใบรับรองฮำลำล ขณะนี้
ดูไบกำลังมุ่งไปเป็นเมืองหลวงสำหรับฮำลำลหรือเศรษฐกิจฮำลำลภำยในปี 2563 อนึ่ง งำน MIHAS คำดว่ำ
จะมียอดขำย 443.16 ล้ำนริงกิต (122.17 ล้ำนเหรียญสหรัฐ)
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มาเลเซียเกินดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 208
“ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 มำเลเซียเกินดุลกำรค้ ำ 4.52 พันล้ำนริงกิต ซึ่งเป็นกำรเกินดุลกำรค้ำ
ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 208” แหล่งข่ำวจำกกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมของมำเลเซีย
กล่ำว
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 มูลค่ำกำรค้ำของมำเลเซียอยู่ที่ 101.81 พันล้ำนริงกิต โดยส่งออกมูลค่ำ
53.17 พันล้ำนริงกิต ลดลง -16.4% และนำเข้ำ 48.65 พันล้ำนริงกิต ลดลง -11% เทียบกับส่งออกมูลค่ำ
58.91 พันล้ำนริงกิต และนำเข้ำ 48.48 พันล้ำนริงกิตในเดือนมกรำคม โดยกำรเติบโตของกำรค้ำในเดือน
กุมภำพันธ์ถือว่ำลดลงเนื่องจำกกำรตกต่ำลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ อุปสงค์ของตลำดโลกอ่อนตัวโดยเฉพำะ
ในจีน และสหภำพยุ โรปและช่วงเวลำกำรทำงำนสั้นลง ทั้งนี้ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 มูลค่ำกำรส่งออก
สินค้ำอุตสำหกรรมคิดเป็นสัดส่วน 78% (มูลค่ำ 41.45 พันล้ำนริงกิต) เทียบกับสัดส่วน 75.4% ในเดือน
มกรำคม 2558 โดยสินค้ำที่มำเลเซียส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน (เครื่องจักรและ
ชิ้นส่วนผลิตอำหำร) อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ สิ่งทอ เสื้อผ้ำ รองเท้ำ และอำหำรแปรรูป ส่วนสินค้ำที่มูลค่ำ
กำรส่งออกลดลง ได้แก่ น้ำมันส ำเร็จรูป (มูลค่ำเฉลี่ย ลดลง -32.5%) ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำ
อุ ต สำหกรรมในภำพรวม รวมทั้ งมู ล ค่ ำกำรส่ งออกแก๊ ส ธรรมชำติ (ดั ช นี มู ล ค่ ำเฉลี่ ย ลดลง -8.7%) และ
น้ำมัน ดิบ (ดัชนีมูลค่ำเฉลี่ย ลดลง -46%) ทั้งในแง่ดัชนี มูลค่ำเฉลี่ยและดัชนีปริมำณก็ลดลงด้วย นอกจำกนี้
มูลค่ำกำรส่งออกสิน ค้ำเกษตรยังลดลง -24.6% (มูลค่ำ 4.16 พันล้ำนริงกิต ) เนื่องจำกกำรลดลงของกำร
ส่งออกน้ำมันปำล์ม (1.06 พันล้ำนริงกิต) ทั้งในแง่มูลค่ำและปริมำณ
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2558 มูลค่ำกำรนำเข้ำของมำเลเซียอยู่ที่ 48.65 ล้ำนริงกิต ขยำยตัวเพียง
0.4% เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นมกรำคม 2558 โดยสิ น ค้ ำน ำเข้ ำ ส่ ว นใหญ่ ได้ แ ก่ ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ (13.92 พันล้ำนริงกิต) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (5.76 พันล้ำนริงกิต) เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมี (4.66 พัน ล้ ำนริงกิต ) เครื่องจักร อุป กรณ์ และส่วนประกอบ (3.88 พันล้ ำนริงกิต ) โดยแหล่งนำเข้ำ
สำคัญ ได้แก่ สิ งคโปร์ (8.73 พัน ล้ ำนริงกิต ) สิ งคโปร์ (5.37 พันล้ ำนริงกิต ) ญี่ ปุ่น (4.11 พันล้ ำนริงกิต )
สหรัฐ (3.56 พันล้ำนริงกิต)
อนึ่ง มูลค่ำกำรค้ำในช่วงเดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2558 อยู่ที่ 220.07 พันล้ำนริงกิต โดยมำเลเซีย
ส่งออก 116.77 พันล้ำนริงกิต และนำเข้ำ 103.29 พันล้ำนริงกิต
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ธุรกิจค้าปลีกยังเติบโตต่อไปได้อีก
ธุรกิจค้ำค้ำปลีกและค้ำส่งของมำเลเซียซึ่งมีมูลค่ำยอดขำย 1 ล้ำนล้ำนริงกิตเมื่อปี 2557 จะยังคง
เป็นตัวขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งสำหรับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียแม้ว่ำจะมีปัจจัยจำกกำรใช้ภำษีสินค้ำ
และบริกำร (GST)
Datuk Seri Abdul Wahid รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรีของมำเลเซี ยกล่ำวในกำรสัมมนำ
“National Retail Symposium” ว่ำ ขณะที่รัฐบำลให้ควำมใส่ใจกับผลกระทบจำก GST ต่อธุรกิจบริกำรแต่ก็
จะไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจมำเลเซียในปีนี้ซึ่งคำดว่ำจะอยู่ระหว่ำง 4.5-5.5% โดยธุรกิจ
ค้ำส่ งค้ำปลี กมี สัดส่ วนถึง 1 ใน 4 ของ GDP ยอดขำยค้ำส่ งค้ำปลีกเพิ่มขึ้นจำก 881 พันล้ำนริงกิตในปี
2556 เป็น 962 พันล้ำนริงกิตในปี 2557 และแม้ว่ำในปี 2558 จะมีกำรเก็บภำษี GST แต่ยอดขำยก็
น่ำจะขยำยตัวเพิ่มขึ้นโดยกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคขยำยตัวเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปลำยเดือนมีนำคม 2558 จำกกำร
ขับ เคลื่อนของกำรส่งเสริ มกำรขำยของภำคธุรกิจ ซึ่งในช่วงแรกที่มีกำรเริ่มเก็บภำษี GST ประชำกรก็เริ่ม
หวำดกลัวแต่หลังจำกนั้นประชำชนก็จะปรับตัวจำกกำรใช้ GST นอกจำกนี้ กำรเติบโตของกำรใช้จ่ำยก็จะ
ได้รับกำรสนับสนุนจำกนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ Malaysian Investment Development Authority คำดว่ำ ธุรกิจบริกำรของมำเลเซีย จะมี
สัดส่วน 65% ของ GDP ภำยในปี 2563 โดยภำคบริกำรยังมีสัดส่วนสูงต่อ GDP ในประเทศที่พัฒนำแล้ว
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เขตเศรษฐกิจ ECER ดึงดูดการลงทุนสะสม 73.04 พันล้านริงกิต
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ECER (East Coast Economic Region) ประสบควำมสำเร็จในกำรดึงดูดกำร
ลงทุนสะสมถึง 73.04 พันล้ำนริงกิตตั้งแต่ปี 2550 จนถึงเดือนมีนำคม 2558 ขณะเดียวกันรัฐบำลก็ได้
จัดสรรเงิน 6.6 พั น ล้ำนริงกิตสำหรับ โครงกำรลงทุนที่ให้ ผลทำงเศรษฐกิจสู งผ่ ำน East Coast Economic
Regional Development Council (ECERDC) ซึ่งกำรจัดสรรเงินดังกล่ำวเป็นไปตำมแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 9 และ 10 ที่จะปรับเปลี่ยนภูมิภำคไปสู่กำรเป็นทำงเลือกของแหล่งลงทุน
กำรลงทุนของภำครัฐจะครอบคลุมโครงกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ทุนมนุษย์ และแผนงำนกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำร ซึ่งจะช่วยสร้ำงกำรจ้ำงงำน 73,708 รำย คิดเป็น 66% ของเป้ำหมำยกำรลงทุนของ
ECER ที่ 110 พัน ล้ำนริงกิตภำยในปี 2563 โดยกลุ่ มอุตสำหกรรมมีมูลค่ำกำรลงทุนมำกที่สุดถึง 39.8
พันล้ำนริงกิต รองลงมำคือ ท่องเที่ยว (13.5 พันล้ำนริงกิต) เศรษฐกิจชีวภำพ (5.6 พันล้ำนริงกิต) น้ำมัน
แก๊สและปิโตรเคมมี (4.8 พันล้ำนริงกิต)
กำรลงทุนใน ECER ไม่ได้จำกัดเฉพำะพื้นที่ในเขตเมือง แต่ ECER Special Economic Zone ยังรับ
พันธสัญญำรับกำรลงทุนในเขตพื้นที่ชนบท เช่น Gua Musang (Kelantan), Besut (Terengganu), Jangka
(Pahang) และ Rompin (Mersing, Johor) เป็ น ต้ น นอกจำกนี้ บริ ษั ท ข้ ำ มชำติ เช่ น บริ ษั ท BASF
PETRONAS Chemicals Sdn.Bhd, Kaneka Corporation และ Mercedes Benz รวมทั้ ง SMEs ยั งเป็ น
นักลงทุน รำยใหญ่ ใน ECER ตลอดจน Malaysia-China Kuantan Industrial Park ก็เป็นเขตอุตสำกรรม
แห่งแรกที่มำเลเซียและจีนได้ร่วมกันพัฒนำขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ดึงดูดกำรลงทุนแล้ว 9.7 พันล้ำนริงกิต
ECER Special Economic Zone ได้ ถู กวำงต ำแหน่ งให้ เป็ น ประตู (gateway) กำรลงทุ น แก่ต ลำด
อำเซียนและเอเชียแปซิฟิค จะมีควำมแข็งแกร่งขึ้นเมื่อกำรขยำยท่ำเรือกวนตัน เสร็จสมบูรณ์ซึ่งคำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในปี 2559 กลุ่มอุตสำหกรรมที่เป็นเป้ำหมำยกำรลงทุนใน ECER ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภำพ น้ำมัน
แก๊ส ปิโตรเคมี และ ICT อนึ่งแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 จะสิ้นสุดในปี 2558
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คาด การค้าและการส่งออกของมาเลเซียในปี 2558 จะขยายตัว 2-3%
“กำรค้ำและกำรส่งออกของมำเลเซียในปี 2558 คำดว่ำ จะขยำยตัว 2-3%” Datuk Hamin
Samuri รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรม (MITI) กล่ำว
Datuk Hamin Samuri กล่ำวว่ำ สำเหตุที่คำดกำรณ์กำรขยำยตัวของกำรค้ำและกำรส่ งออกว่ำจะ
ขยำยตัวปำนกลำงเนื่องจำกสภำพแวดล้อมตลำดของโลกจะขยำยตัวปำนกลำงที่ 3.5% ในปีนี้
ทั้งนี้ มำเลเซียมั่นใจว่ำภำษีสินค้ำและบริกำร (GST) ที่เป็นศูนย์สำหรับกำรส่งออกจำกมำเลเซียภำยใต้
ภำษีสินค้ำและบริกำรจะเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันแก่มำเลเซียในตลำดส่งออก
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