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มาเลเซียต้องการส่งมะม่วงและมะละกอเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นมากขึ้น
มำเลเซียกำลังเรียกร้องให้ญี่ปุ่นอนุญำตให้มำเลเซียส่งมะม่วงเข้ำสู่ตลำดญี่ปุ่นได้หลำกหลำยมำกขึ้น
นอกเหนื อ จำกมะม่ ว งสำยพั น ธุ์ “Harum Manis” Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob รั ฐ มนตรีก ระทรวง
Agriculture and Agro-based Industry ก ล่ ำ ว กั บ น ำ ย Yoshimasa Hayashi รั ฐ ม น ต รี ก ร ะ ท ร ว ง
Agriculture, Forestry and Fisheries ในช่วงกำรประชุมกับญี่ปุ่น
นอกจำกนี้ มำเลเซียยังได้เรียกร้องในลักษณะเดียวกันนี้ในสินค้ำมะละกอด้วย Datuk Ismail กล่ำว
ว่ำ มำเลเซียพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในกำรแสวงหำและพัฒนำตลำดสินค้ำฮำลำลในญี่ปุ่นในโอกำสที่ญี่ปุ่น
จะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิคในญี่ปุ่น
มำเลเซี ย ได้ เสนอให้ ห น่ ว ยงำน Japan Halal Association และ Japan Muslim Association ซึ่ ง
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนฮำลำลโดย JAKIM (Department of Islamic Development) สำมำรถเป็นตัวนำ
กำรค้ำสิ น ค้ำฮำลำลระหว่ำงญี่ ปุ่ น กับ มำเลเซีย นอกจำกนี้ มำเลเซียยังขอให้ ญี่ ปุ่น ช่ว ยมำเลเซียในกำรจัด
สัมมนำและงำนแสดงสินค้ำเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และส่งเสริมสินค้ำฮำลำลในญี่ปุ่น
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IMT-GT จาเป็นต้องมีลมหายใจใหม่เพื่อกระตุ้นการพัฒนา
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) โดยเฉพำะรั ฐ เคดำห์ แ ละจั ง หวั ด
ภำคใต้ของไทยจำเป็นต้องมีลมหำยใจ (new breath) ใหม่เพื่อกระตุ้นกำรพัฒนำ
นำย Ahmad Fitri Othman ประธำนของ Kedah Malay Chamber of Commerce ได้ เสนอให้
IMT-GT เป็นส่วนหนึ่งของเป้ำหมำยสำหรับกำรสร้ำง AEC ในปีนี้ โดยเชื่อว่ำ หำก IMT-GT ได้รับกำรยอมรับ
ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ก็จะช่วยกระตุ้นกำรพัฒนำโดยเฉพำะระหว่ำงรัฐเคดำห์กับจังหวัดในภำคใต้ของไทย
จำนวนประชำกรขนำดใหญ่ในจังหวัดภำคใต้ของไทยเป็นตัวที่ดึงดูดภำคธุรกิจของเคดำห์ในกำรร่วมเป็นหุ้นส่วน
ข้ำมพรมแดนภำยใต้แนวคิด IMT-GT เช่น หำดใหญ่มีประชำกร 4 ล้ำนคนและเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่สุดสำหรับ
ตลำดผู้บริโภคขนำดใหญ่ที่นักธุรกิจทำงตอนเหนือของมำเลเซี ยโดยเฉพำะรัฐเคดำห์จะสำมำรถแสวงหำโอกำส
ทำงธุรกิจ
นำย Ahmad Fitri Othman กล่ำวต่อไปว่ำ ในฐำนะที่มำเลเซียเป็นเจ้ำภำพกำรประชุมอำเซียนในปีนี้
จะมีศักยภำพในกำรเพิ่มพูนกำรพัฒนำ IMT-GT ให้มำกขึ้นผ่ำนกำรนำข้อริเริ่มนี้ กำรพัฒนำและควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำคเอกชนใน 3 ประเทศต้องขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ
ที่มำ : Bernama
20 เมษำยน 2558

Halal Park จะเข้าไปในอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้น้ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ
มำเลเซียกำลังเตรียม Hapal Park สำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์ม (Lahad Datu Palm Oil
Industrial Cluster : POIC Lahad Datu) เพื่อเข้ำไปในอุตสำหกรรมอำหำรที่ใช้น้ำมันปำล์มและผลิตภัณฑ์
ดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์จำกทะเลและอุตสำหกรรมประมง
สวนอุตสำหกรรมดังกล่ำวจะมีเนื้อที่ 100 เอเคอร์เพื่อสร้ำงโอกำสให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs และทำ
ให้ พื้นที่ดังกล่ ำวเป็น ศูนย์กลำงกำรเติ บโตทำงเศรษฐกิจแห่ งใหม่ในซำบำห์ POIC Lahad Datu ได้รับกำร
รับรองเป็น Halmas จำกหน่วยงำน HDC (Halal Industry Development Corporation) เพียงแห่งเดียวใน
ซำบำห์
ปัจจุบันตลำดฮำลำลโลกมีมูลค่ำ 2.4 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ และมำเลเซียก็มีชื่อเสียงและได้รับควำม
เชื่อถือในแง่กำรรับรองฮำลำล ดังนั้น ศักยภำพฮำลำลจะต้องได้รับกำรพัฒนำให้สูงมำกขึ้นในด้ำนอุตสำหกรรม
โดย Lahad Datu ตั้งอยู่ในภูมิภ ำค Brunei-Indonesia-Malaysia-Phillippine-East ASEAN Growth Area
(BIMP-EAGA) ที่ประชำกรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมำกกว่ำ 60 ล้ำนคน โดยสำหร่ำยทะเลและกุ้งเพำะเลี้ยงได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงดีในภูมิภำคนี้ซึ่งครอบคลุมซำบำห์ ซำรำวัก กำลิมันตัน ซุลำบำสี อีเรียน จำยำ และตอนใต้
ของฟิลิปปินส์ อีกทั้งอ่ำว Darvel ใกล้ๆกับ Lahad Datu ก็มีชื่อเสียงด้ำนคุณภำพน้ำและมลพิษในระดับต่ำ
และยังได้รับกำรระบุให้เป็น aquaculture hub ของชำติภำยใต้แผนพัฒนำฯของมำเลเซียฉบับที่ 11 (เริ่มจำก
ปี 2559) นอกจำกนี้ POIC Sabah ยังมีควำมโดดเด่นเรื่องกลุ่มไบโอเคมีคัลของน้ำมันปำล์ม
POIC มุ่งเน้นกำรพัฒนำซำบำห์ให้เป็นเมืองอุตสำหกรรมและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อดึงดูดกำร
ลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ
ที่มำ : Bernama
22 เมษำยน 2558

ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซีย
ภำคอุตสำหกรรมยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซีย ด้วยกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ที่คำดว่ำจะขยำยตัวเพิ่มขึ้น 5% ในปีนี้ โดยกำรคำดกำรณ์กำร
ขยำยตัวในอัตรำปำนกลำงดังกล่ำวเป็นในทิศทำงเดียวกันกับสภำพเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
Datuk Seri Mustapa รัฐมนตรีกระทรวงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและอุตสำหกรรมกล่ำวว่ำ แม้ว่ำ
สภำพเศรษฐกิจโลกยังไม่มีควำมแน่นอน แต่เศรษฐกิจมำเลเซียก็มีควำมยืดหยุ่น อีกทั้งอัตรำกำรว่ำงงำนก็ต่ำ
และกำรไหลเข้ำของ FDI ที่ดี มำเลเซียยังคำดว่ำ กำรเข้ำมำลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทข้ำมชำติขนำดใหญ่ที่มี
อยู่ในมำเลเซียแล้วจำกกำรสนับสนุนของรัฐบำลและสภำพแวดล้อมที่ดึงดูดกำรทำธุรกิจ
ทั้งนี้ มำเลเซียคำดว่ำกำรส่งออกในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลก็ยังมีข้อกังงลเรื่องทุน
มนุษย์ โดยจะกระตุ้นให้บริษัท Talent Corp Malaysia Bhd ดึงดูดชำวมำเลเซียให้มำกลับเข้ำมำทำงำนใน
มำเลเซียมำกขึ้น
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รัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าสัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนไว้ที่ 92% ภายในปี 2563
“รัฐบำลมำเลเซียตั้งเป้ำสัดส่วนกำรลงทุนภำคเอกชนในทุกสำขำรวมกันไว้ที่ 92% ภำยในปี 2563
(2020)” Datuk Dr.Wee Ka Siong รัฐมนตรีประจำส ำนักนำยกรัฐมนตรีกล่ ำว โดยปัจจุบันสัดส่วนกำร
ลงทุนภำคเอกชนมีสัดส่วน 64% ของมูลค่ำกำรลงทุนรวม
ในช่ ว งปี 2553-2557 กำรลงทุ น ภำคเอกชนขยำยตั ว 13.9% จำก 3.1% ในช่ ว งปี 25502553 และในปี 2555 กำรลงทุนของภำคเอกชนได้ทะลักถึง 45.33% จำกกำรขยำยตัวของกิจกรรมของ
บริษัทต่ำงๆ แต่สัดส่วนของกำรลงทุนเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจของบริษัทมีเพียง 5.45%
อนึ่ง มำเลเซียต้องกำรกำรร่วมทุนอีกมำกเพื่อเสริมสร้ำงกำรลงทุนนของภำคเอกชน
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