สรุปข่ าวหอการค้ าไทยและสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย

หอการค้าไทย ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา
"การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลือ่ มลา้ "
โดยมี 6 พรรคการเมื อ งเข้า ร่ ว มอภิ ป รายและตอบข้อ ซัก ถาม
ทีม่ หาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีประชาชนและนักลงทุนจากเอกชน
ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็ นจานวนมาก เมือ่ วีนที่ 13 มีนาคม 2562
อนุ ทนิ ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมใิ จไทย : แนวคิดของพรรค
ภู มิใ จไทย คือ ต้อ งเร่ ง ทลายทุก ข้อ จากัด ลดอ านาจรัฐ เพิ่ม อ านาจ
ประชาชน นอกจากนี้ พรรคยังได้เน้นการส่งเสริมภาคเอกชนในเรื่อง
ของการเข้ามาลงทุนในประเทศ แต่ในปัจจุบนั พบว่ายังมีขนั้ ตอนการ
ดาเนินงานที่ยุ่งยาก อาทิ การออกใบอนุ ญาตที่มคี วามซับซ้อนและใช้
เวลาดาเนินงานนาน ยังมีขอ้ จากัดในเรื่องของกฎหมาย และขาดการมี
ส่วนร่วม ซึ่งเรื่องนี้เป็ นเป้ าหมายที่พรรคต้องการเข้ามาทลายข้อจากัด
ของกฎหมายอยู่แล ้ว
อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ : เชื่อว่าประเทศ
ไทยถึงเวลาปรับเปลีย่ นแรงงานคนได้แล้ว ต้องตอบโจทย์ให้ตรงจุด
ต้องการบุคลากรอย่างไร แรงงานในกลุ่มต่ างๆ ทัง้ ภาคบริการ และ
ภาคการเกษตร พรรคมุ่งเน้นดาเนินการตามภาคเศรษฐกิจที่ก าลัง
ปรับเปลีย่ น เพือ่ ส่งเสริมไทยให้ไปอยู่ในความยังยื
่ น แรงงานทีข่ าดมาก
คือ ระดับอาชีวะ และสายอาชีพ พรรคแนะว่าต้องพัฒนาอาชีวะให้ตอบ
โจทย์ต ามเป้ าหมายของประเทศ หลัก สู ต รต้อ งมาท าด้ว ยกัน
ต้องตอบโจทย์ชดุ ทักษะทีจ่ าเป็ น

วันที่ 14 มีนาคม 2562

สุ ว จั น์ ลิป ตพัล ลภ ประธานที่ ป รึ ก ษาพรรคชาติ พ ฒ
ั นา :
ในเรื่องของเศรษฐกิจ เป็ นยุคของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมครัง้ ที่ 4
ซึ่งครัง้ นี้ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ต้องปรับตัว
มากพอสมควรต้อ งมี โ ครงสร้า งหลัก อาทิ การลงทุ น ต้อ งมี
มอเตอร์เวย์ การพัฒนาโครงข่าย 5G เรื่องปัญหาความเหลือ่ มลา้
เป็ น ปัญ หาที่สะท้อ นเรื่องความยากจน ควรเพิ่มสวัสดิก ารให้กบั
ภาคประชาชนและภาคการเกษตรให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วในแหล่งชุมชน ต้องมีการแก้ทงั้ ต้นนา้ และปลายนา้
อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์: ในเรื่องของ
การลดความเหลือ่ มลา้ พรรคประชาธิปตั ย์มองว่าการเข้าถึงระบบ
การศึกษาและสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ต้องคานึงถึงคนทีจ่ นที่สุด
คานึงถึงผลกระทบของสิง่ แวดล ้อม การจัดสรรทีด่ นิ การขยายระบบ
สวัสดิการ การขยายการเข้าถึงการผูกขาด ต้องมีการทาการเมืองทีม่ ี
การกระจายอานาจ และต้องมีการประเมินทุกนโยบายต้องมีการ
ดาเนินผลกระทบ โดยดึงเอกชน ภาครัฐ ภาคราชการ ให้มกี ารเรียนรู ้
มากขึ้น
โภคิ น พลกุ ล กรรมการยุ ท ธศาสตร์ พรรคเพื่ อ ไทย :
พรรคเพื่อไทย มีนโยบายลดความเหลือ่ มลา้ โดยการส่งเสริมเรื่อง
การท่องเทีย่ วชุมชน แต่อปุ สรรคใหญ่ยงั คงเป็ นเรื่องวีซ่า หากมีการ
ยกเลิก วีซ่ า ที่มีร ะยะเวลาก าหนด จะท าให้น ัก ท่ อ งเที่ย วเพิ่ม ขึ้น
50% จากจานวนนักท่องเทีย่ วเดิม ทัง้ นี้ ยังมีแผนทีจ่ ะสร้างเส้นทาง
การท่องเทีย่ วใหม่ๆ อาทิ การท่องเทีย่ วเชิงเกษตร, ผจญภัย รวมถึง
การจัดงานเฟสติวลั ต่างๆ เพือ่ นาไปสู่การทาไทยแลนด์แพลตฟอร์ม
ให้นกั ท่องเที่ยวสะดวกต่อการท่องเที่ยว และรีบทลายอุปสรรคใน
เรื่องของการทาโฮมสเตย์ เพือ่ ให้ผูค้ นทามาร์เก็ตติ้งให้ได้มากทีส่ ุด
วี ร ะ ยุ ท ธ ก า ญ จ น์ ชู ฉั ต ร ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พรรคอนาคตใหม่ : พรรคอนาคตใหม่ ผลัก ดัน เรื่อ งการค้าเสรี
ให้อ ยู่ บ นพื้น ฐานภาคี เ ครื อ ข่ า ย หรื อ ขับ เคลื่อ นบนเวที พ หุ ภ าคี
ร่ ว มกับ นานาประเทศ ส่ ว นในเรื่ อ งของการลดการคอร์ร ปั ชัน่
ซึ่งต่างประเทศมีการวัดเศรษฐกิจจากดัชนีคอร์รปั ชัน่ ซึ่งวิธี ทด่ี ที ส่ี ุด
จะต้อ งเพิ่ ม อ านาจให้ป ระชาชน การจัด ซื้ อ จัด จ้า งต้อ งเต็ ม ที่
การจัดอบรมในเรื่องของท้องถิน่ การหาข้อมูลในเรื่องของสวัสดิการ
การทางบประมาณ การประเมินโครงการ เพื่อให้ลดปัญหาอานาจ
ซับซ้อน
ที่มา : มติชน

