สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

‘หอค้า’ชี้กลุม่ รายได้นอ้ ยยังแย่
กรณีนายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ได้คาดการณ์ว่าในกลางปี น้ ีจะมีผูม้ รี ายได้นอ้ ยกว่า 70% จะพ้นเส้น
ความยากจนนัน้ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้า แห่ ง ประเทศไทย กล่ า วว่ า ในส่ ว นของการ
ช่ ว ยเหลือ ผู ม้ ีร ายได้น อ้ ยให้พ น้ ความยากจน ต้อ งใช้เวลาในการ
พัฒนาอีกนาน เพราะตอนนี้ทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีหลายเรื่อง
ที่ตอ้ งดาเนินการ ซึ่งทาให้ตน้ ทุนในการทาธุ รกิจบางประเภทสู งขึ้น
ค่าใช้จ่ายของประชาชนก็มแี นวโน้มเพิม่ ขึ้น เงินเดือนของประชาชนก็
ยังไม่เพิม่ ขึ้นเท่าทีค่ วร รวมทัง้ การกระจายรายได้ในบางพื้นทีก่ ็ยงั ไม่ดี
เท่าทีค่ วร จึงต้องใช้เวลาในการผลักดันผูม้ รี ายได้นอ้ ยให้ลมื ตาอ้าปาก
อีกสักระยะหนึ่ง
“เบื้องต้นยังมีสญั ญาณทีด่ ี ทีป่ ระชาชนจะมีรายได้เพิม่ ขึ้นหากมี
การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ไม่เพียงแต่แจกเงินเพียงอย่างเดียว
รัฐต้องผลักดันให้มกี ารจ้างงานเพิม่ มากขึ้น” นายกลินท์กล่าว
นายกลิ น ท์ก ล่ า วว่ า ภาพรวมเศรษฐกิ จ ในตอนนี้ หากมี
งบประมาณภาครัฐ ออกมาและมีก ารใช้จ่า ยตามปี ง บประมาณจะ
สามารถทาให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้น แต่ท่ผี ่านมามี
การใช้จ่ายตามปี งบประมาณได้ไม่เป็ นไปตามเป้ า หรือนาไปใช้ไม่ตรง
วัตถุประสงค์ จึงทาให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบน้อยลง
ที่มา : มติชน

วันที่ 11 มีนาคม 2562

หอการค้าชงเดินหน้า"อีอซี ี"
นายกลิ น ท์ สารสิ น ประธาน กรรมการสภาหอการค้า
แห่ ง ประเทศไทย กล่ า วว่ า วัน ที่ 13 มี . ค.นี้ สภาหอการค้า ฯ
เชิ ญ 6 พรรคการเมือ งมาร่ ว มเสนอนโยบายเศรษฐกิ จ เพื่อ ให้
นักลงทุนทราบนโยบายแต่ละพรรค ซึ่งให้แต่ละพรรคชี้แจงนโยบาย
พรรคละ 3 รอบ รวม 15 นาที และเท่าทีด่ ูนโยบายเศรษฐกิจมีความ
คล้ายกัน แต่อยากรับทราบวิธีการทีจ่ ะผลักดัน และความเป็ นไปได้
ของนโยบาย เช่ น การแก้ปญั หาความเหลือ่ มลา้ การแก้ปญั หาปาก
ท้องของประชาชน การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จึงทาให้ภาคเอกชนให้นา้ หนักวิธีผลักดันนโยบาย ให้เกิดผลมาก
ทัง้ นี้ หลายพรรคการเมือ งมี นโยบายลดความเหลื่อ มล า้
ซึ่ ง ตรงกั บ ความต้อ งการของภาคเอกชนแต่ อยู่ ที่ วิ ธี ก า ร
โดยภาคเอกชนต้องการให้มกี ารกระจายรายได้ แต่ตอ้ งไม่ท้ งิ เรื่อง
ความยังยื
่ นทีต่ อ้ งทาต่อ เช่น การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งทีผ่ ่านมาหลายรัฐบาลมีนโยบายในประเด็นเหล่านี้ แต่กลับไปเน้น
เรื่องประชานิยม
นายกลิน ท์ กล่า วว่ า การลงทุน โครงสร้า งพื้น ฐานต้อ งลงทุน
โครงการที่คุ ม้ ค่ า โครงการใดที่ดีใ ห้ด าเนิ น การต่ อ ไม่ ว่ า ใครเป็ น
รัฐ บาล เช่ น เขตพัฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก (อี อี ซี ) ซึ่ ง มี
เมกะโปรเจกต์หลายโครงการ เช่ น รถไฟความเร็วสู ง สนามบิน อู่
ตะเภา รวมถึงการลงทุนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ก็
ต้องทาต่อ แต่ถา้ โครงการใด ไม่คุม้ ค่าและเป็ นภาระก็ตอ้ งพิจารณา
กัน ใหม่ รวมถึง รัฐบาลใหม่ ตอ้ งมาดู น โยบายที่มีอยู่ แ ล้ว และเป็ น
นโยบายทีด่ จี ะสานต่อหรือไม่ โดยรัฐบาลใหม่ตอ้ งลาดับความสาคัญ
ว่ า อะไรก่ อ นหรื อ หลัง เพราะงบประมาณ บุ ค ลาก รก็ มี จ ากัด
จะใช้อย่างไรให้คุม้ ค่ามากทีส่ ุด
ที่มา : กรุ งเทพธุ รกิจ

