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มาเลเซียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 14 ของโลกในด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน
“ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของมำเลเซียได้รับกำรจัดให้อยู่อันดับที่ 14 ของโลก จำกปีก่อนอยู่
ลำดับที่ 12” รำยงำนจำก IMD World Competitiveness Yearbook 2015 กล่ำว
ในเอเชีย ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในปี 2558 ที่ลดลง เช่น ญี่ปุ่นอยู่ที่ 27 (เดิมอยู่
ที่ 21) ไทยอยู่ลำดับที่ 30 (เดิมอยู่ที่ 29) อินโดนีเซียอยู่ลำดับที่ 42 (เดิมอยู่ที่ 37) ส่วนประเทศที่มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น เช่น ฟิลิปปินส์อยู่ลำดั บที่ 41 (เดิมอยู่ที่ 42) โดยสำเหตุที่ประเทศใน
เอเชียส่วนใหญ่ที่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้รับกำรจัดอันดับลดลงเนื่องจำก เศรษฐกิจภำยในประเทศหด
ตัวและได้รับผลกระทบจำกกำรอ่อนแอของโครงสร้ำงพื้นฐำน ทั้งนี้ ประสิทธิภำพในกำรผลิตและประสิทธิผล
เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรี MITI ของมำเลเซียกล่ำวว่ำ กำรปฏิรูปกำรคลังอย่ำง
ต่อเนื่อง ข้อริเริ่มต่ำงๆเพื่อควบคุมกำรเพิ่มขึ้นของค่ำครองชีพ กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ กำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถของแรงงำน กำรทบทวนระบบกำรศึก ษำ กำรปฏิรูประบบภำษีอำกรให้ทันสมัย (เช่น
กำรใช้ GST) ทำให้มำเลเซียสำมำรถยังคงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับโลก นอกจำกนี้ ข้อมูลจำก
IMD มำเลเซียยังเป็น 1 ใน 30 ประเทศที่มี GDP/หัว น้อยกว่ำ 20,000 ดอลลำร์สหรัฐ (72,800 ริงกิต) ที่
ยังอยู่ในตำแหน่งเหมือนก่อน
ทั้งนี้ กำรจัดลำดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใช้ 4 ปัจจัย ได้แก่ สภำพเศรษฐกิจ (economic
performance) ประสิ ท ธิ ภ ำพทำงเศรษฐกิ จ (economic efficiency) ประสิ ท ธิ ภ ำพทำงธุ ร กิ จ (business
efficiency) และโครงสร้ำงพื้นฐำน (infrastructure) โดยมำเลเซียดีขึ้นในเรื่องสภำพเศรษฐกิจซึ่งมำจำกกำร
สนับสนุนเศรษฐกิจภำยในประเทศ กำรจ้ำงงำน รำคำ และกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ
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รัฐยะโฮร์จะทบทวนโควต้าที่อนุญาตให้ต่างชาติเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
“ยะโฮร์อำจจะทบทวนโควต้ำที่อนุญำตให้ต่ำงชำติเป็นเจ้ำของที่อยู่อำศัยเพื่อที่จะทำให้คนท้องถิ่นเป็น
เจ้ำของที่อยู่อำศัยได้มำกขึ้น” Datuk Latif Bandi ประธำนของ State Housing and Local Government
Committee กล่ำว
กำรทบทวนเรื่องนี้จะดำเนินกำรบนฐำนของ feedback ที่ได้รับจำกประชำชนเมื่อเดือนกรกฎำคม
โดยคณะกรรมกำรฯ จะศึกษำสัดส่วนกำรเป็นเจ้ำของที่อยู่อำศัยของต่ำงชำติซึ่งปัจจุบันกำหนดสัดส่วนไว้ 20%
รวมทั้งศึกษำว่ำจะลดสัดส่วนกำรเป็นเจ้ำของที่อยู่อำศัยของต่ำงชำติหรือไม่
Datuak ปฏิเสธที่จะให้ควำมเห็นกรณีที่มีกำรกล่ำวอ้ำงว่ำกำรขำยที่อยู่อำศัยมักมุ่งเป้ำไปที่คนต่ำงชำติ
และมองว่ำกำรสร้ำง international zone อำจจะสำมำรถที่จะควบคุมจำนวนที่อยู่อำศัยที่มีต่ำงชำติเป็น
เจ้ำของได้ ทั้งนี้ จะได้มีกำรหำรือเรื่องกำรจัดให้มี international zone ระหว่ำงนักพัฒนำอสังหำริมทรัพย์กับ
ที่ปรึกษำเพื่อจะได้รับฟังควำมเห็นว่ำจะมีกำรคัดค้ำนหรือมีข้อเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงโซน
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มาเลเซียสามารถให้บริการด้านฮาลาลได้อย่างครบครัน
“มำเลเซียสำมำรถให้บริกำรด้ำนฮำลำลที่ได้รับกำรยอมรับจำกโลกได้อย่ำงครบครันซึ่งครอบคลุมทั้ง
กำรผลิตอำหำรและกระบวนสอบกลับ (traceability) ผลิตภัณฑ์ฮำลำล” Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob,
Agriculture and Agrobased Industry กล่ำวในงำน Malaysia-Xi’an Halal Week 2015 ที่เมืองชำนซี
มำเลเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีควำมก้ำวหน้ำและได้กำหนดให้ อุตสำหกรรมฮำลำลเป็นตัวหนึ่งที่มี
ควำมได้เปรียบในตลำดโลก โดยมำเลเซียได้ขับเคลื่อนไปสู่ห่วงโซ่เทคโนโลยีระดับสูงและกิจกรรมด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ มำเลเซียเชื่อว่ำจะสำมำรถได้ประโยชน์จำกอุตสำหกรรมฮำลำลเนื่องจำกประชำกรมุสลิมในโลกมี
รำว 1.8 พันล้ำนริงกิต โดยอุตสำหกรรมฮำลำลของโลกมีมูลค่ำรำว 2.3 ล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob กล่ ำ วต่ อ ไปว่ ำ กำรเข้ ำ ร่ ว มงำนครั้ ง นี้ ข องผู้ ส่ ง ออกมำเลเซี ย
ประกอบไปด้วยสินค้ำกลุ่มเครื่องดื่ม ขนมคบเคี้ยว อำหำรแช่แข็ง น้ำผึ้ง และอำหำรสำเร็จรูป
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ธุรกิจต้องสนองความต้องการของผู้บริโภคมุสลิมรุ่นใหม่
ใบรับรองฮำลำลอำจจะไม่พอเพียงอีกต่อไปที่จะชักชวนผู้บริโภคมุสลิมที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์
นำย Mustafa Adil หัวหน้ำฝ่ำย R&D for Islamic finance กล่ำวว่ำ ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ กำร
มีเพียงสติกเกอร์ฮำลำลบนผลิตภัณฑ์อำจจะเป็นกำรกำรันตีผู้บริโภคระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันธุรกิจมีกำรแข่งขัน
ด้ำนคุณภำพ ผู้บริโภคมุลลิมที่เป็นคนรุ่นใหม่มีกำรเรียกร้องที่มำกขึ้นกว่ำเดิมสำหรับสินค้ำและบริกำรเมื่อเทียบ
กับคนรุ่นเก่ำ คนรุ่นใหม่ต้องกำรอำหำรที่มีคุณภำพดี สะอำด มีจิ ตสำนักทำงสังคม และไม่ต้องกำรสินค้ำที่
ผลิตขึ้นมำโดยมองเพียงโอกำสทำงเศรษฐกิจ
ดังนั้น สิ่งที่กำลังจะเริ่มต้นคือต้องกำรจะเห็นแบรนด์โลกและบริษัทในโลกปรับประสำนให้สินค้ำที่ผลิต
ออกมำสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเหล่ำนี้ บำงตลำดใหญ่ๆ เช่น ตุรกี ซำอุดิอำรเบีย และมำเลเซีย
ก็ได้มีบำงแบรนด์ที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของผู้บริโภคเหล่ำนี้
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แบรนด์ “Brunei Halal” มีศักยภาพ
“แบรนด์บรูไนฮำลำล “Brunei Halal” มีศักยภำพที่จะเข้ำสู่อุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลของโลกจำก
ควำมพยำยำมของบรูไนในกำรผลั กดัน และทำตลำดผลิ ตภัณ ฑ์อำหำรและบริกำรของตนสู่ ตลำดภำยนอก
ป ระ เท ศ ” CEO ข อ ง Saahtain Foods ก ล่ ำว ใน ก ำรป ระ ชุ ม International Food and Biotech
Investment Conference
นำย Adeel Khan กล่ำวว่ำ กำรเข้ำสู่เป้ำหมำยดังกล่ำวแม้จะยังมีหลำยอย่ำงที่จะต้องดำเนินกำรแต่ก็
เป็นโอกำส และ CEO ของ Saahtain Foods กล่ำวเสริมว่ำ มีควำมจำเป็นที่จะสร้ำงกำรเติบโตให้แก่แบรนด์
ฮำลำลออร์ แ กนนิ ก (organic halal brand) ไม่ ว่ ำ จะมำจำกกลุ่ ม OIC (Organisation of the Islamic
Conference) หรือจำกกลุ่มที่ไม่ใช่ OIC หรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้ ข้อมูลจำกเว็บไซด์ Saahtain Foods เป็นผู้ผลิต
อำหำรสำเร็จรูปฮำลำล 100% ที่อยู่ในดูไบ
นำย Khan กล่ ำ วว่ ำ “Brunei Halal” เป็ น ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ข อง “innovative quality” กล่ ำ วคื อ
“Brunei Halal” เป็ น ข้อริเริ่มหนึ่ งในเรื่องกำรทำนวัตกรรมคุณภำพ นอกจำกนี้ แบรนด์อำหำรฮำลำลต้อง
คิดถึงกำรสร้ำงอำณำจักรที่สำมำรถแข่งขันกับตลำดที่มีอยู่พร้อมแล้ว และสร้ำงแบรนด์ในตลำดโลกแต่ไม่ใช่
เฉพำะภูมิภำคเท่ำนั้น
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