‘พาณิชย์ ’ หารื ออินโดนีเซีย ดัน “เกษตรผลิต พาณิชย์ ตลาด” เพิ่มช่ องทางขาย ‘สินค้ า
เกษตร’ ออนไลน์

ไทย-อิ น โดนี เ ซี ย ร่ ว มหารื อ ผลัก ดัน ความร่ ว มมื อ ทางการค้ า ฟื ้น ฟู เ ศรษฐกิ จ จากผลกระทบโควิ ด -19
อินโดนีเซียเผยข่าวดี ขยายระยะเวลาผ่อนปรนข้ อจากัดนาเข้ าสินค้ าเกษตรและวัตถุดิบไม่มีกาหนด ชี ช้ ่วย
ลดต้ นทุนให้ กับสินค้ าเกษตรจากไทย ด้ านไทยดันค้ าออนไลน์ www.thaitrade.com เพิ่มช่อ งทางเจาะ
ตลาดให้ สนิ ค้ าเกษตรไทยตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”
นายสรรเสริ ญ สมะละภา ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ได้ รับมอบหมายจาก รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
ให้ ร่วมหารื อกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจาประเทศไทย ที่ได้ มาเข้ าเยี่ยมคารวะในโอกาสครบวาระ
การดารงต าแหน่ง โดยการหารื อครั ง้ นี ้ ไทยและอิ นโดนีเซีย จะร่ วมกัน ผลักดันความร่ วมมื อ ทางการค้ า
ระหว่างกัน ซึง่ จะช่วยฟื น้ ฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19
นายสรรเสริ ญ กล่าวว่า ไทยได้ ขอให้ อิ นโดนีเซียช่วยอานวยความสะดวกการออกใบอนุญาตการนาเข้ า
ผลไม้ จ ากไทย โดยเฉพาะลาไย ซึ่ง เป็ นผลไม้ ส่ง ออกส าคัญ ของไทย เนื่ อ งจากผู้น าเข้ า ผลไม้ ไ ทยใน
อิ นโดนี เซียเห็นว่า กระบวนการออกใบอนุญาตยังคงมี ค วามล่าช้ า และมี ผ้ ูนาเข้ าเพี ยงไม่ กี่รายที่ได้ รั บ
ใบอนุญาต ซึง่ อินโดนีเซียรับจะติดตามปั ญหานี ้ พร้ อมทังเสนอให้
้
ใช้ เวทีความร่วมมือด้ านสินค้ าเกษตรที่ทงั ้
สองฝ่ ายมีอยู่ เป็ นกลไกหารื อเพื่อแก้ ไขปั ญหาอีกทางหนึง่
นอกจากนี ้ อินโดนีเซียยังแจ้ งข่าวดีวา่ ได้ ขยายระยะเวลาการผ่อนปรนข้ อจากัดการนาเข้ าสินค้ าเกษตรและ
วัตถุดิบต่างๆ อาทิ การยกเลิกใบอนุญาตนาเข้ าสาหรับกระเทียมและหอมหัวใหญ่ ที่อินโดนีเซียประกาศ

บังคับใช้ เป็ นการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด -19 ไปอย่างไม่มีกาหนด ยกเลิกจากเดิมที่จะสิ ้นสุด
มาตรการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการนี ้จะช่วยลดต้ นทุนให้ กับสินค้ าเกษตรจากไทย
รวมทังผู
้ ้ ประกอบการในอินโดนีเซียเอง และยังสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอีกด้ วย

นายสรรเสริ ญ เพิ่มเติมว่า ทังสองฝ่
้
ายได้ หารื อความร่ วมมือเรื่ องการค้ าออนไลน์ ซึ่งเป็ นรู ปแบบการค้ าที่
ได้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม มากขึ น้ ในช่ ว งการระบาดของโควิ ด -19 โดยไทยได้ น าเสนอช่ อ งทาง
www.thaitrade.com ซึง่ เป็ นแพลตฟอร์ มที่กระทรวงพาณิชย์พฒ
ั นาขึ ้น โดยรวบรวมสินค้ าจากผู้สง่ ออกไทย
ที่มีคณ
ุ ภาพสูงกว่า 10,000 ราย และครอบคลุมสินค้ าหลากหลายกลุม่ เพื่อเป็ นช่องทางการค้ าออนไลน์อีก
หนึ่งทางเลือก ในการเลือกซื ้อสินค้ าให้ กับผู้บริ โภคของอิ นโดนีเซีย ทังนี
้ ้ อินโดนีเซียแจ้ งว่ากาลังพัฒนา
แพลตฟอร์ มการค้ าออนไลน์ในลักษณะนี ้เช่นกัน ซึง่ จะสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ มของไทยได้
“การหารื อครัง้ นี ้ทาให้ เห็นถึงแนวทางที่จะพัฒนาความร่วมมือกับอิ นโดนีเซีย ที่จะช่วยสนับสนุนการค้ าของ
ไทย และสร้ างโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการไทยโดยเฉพาะเกษตรกร ให้ สามารถขยายการส่งออกสินค้ าไปยัง
อินโดนีเซียได้ มากขึ ้น ซึง่ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันความร่ วมมือ
กับอินโดนีเซียเรื่ องการจัดทาการยอมรับด้ านมาตรฐานการตรวจสอบรับรองสินค้ าเกษตร รวมถึงเชื่อมโยง
สิน ค้ า เกษตรศัก ยภาพของไทยเข้ า สู่แ พลตฟอร์ ม www.thaitrade.com ที่ อ าจพัฒ นาให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ
แพลตฟอร์ มการค้ าออนไลน์ของอินโดนีเซียได้ ในอนาคต เพื่อเพิ่มช่อ งทางเข้ าสู่ตลาดต่างประเทศให้ กับ
ผลิต ภัณ ฑ์ เ กษตรของไทยตามนโยบาย “เกษตรผลิ ต พาณิ ช ย์ ต ลาด” ซึ่ง เป็ นนโยบายเร่ ง ด่ว นของ
กระทรวงฯ” นายสรรเสริ ญกล่าว
ทังนี
้ ้ อินโดนีเซียเป็ นคูค่ ้ าอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน (รองจากมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ ) และเป็ นคู่
ค้ าอันดับ 7 ของไทยในโลก โดยในปี 2562 ไทยและอินโดนีเซียมี มูลค่าการค้ ารวม 16,330 ล้ านเหรี ยญ

สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอินโดนีเซียมูลค่า 9,098 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และไทยนาเข้ าจากอินโดนีเซียมูลค่า
7,232 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
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