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เศรษฐกิจของมาเลเซียในไตรมาสแรกขยายตัวสูงกว่าประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่
ในไตรมำสแรกของปี 2558 อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียอยู่ที่ 5.6% ซึ่งสูงกว่ำ
ประเทศในอำเซียนและประเทศพัฒนำแล้วส่วนใหญ่ กำรเติบโตดังกล่ำวทำให้มำเลเซียสำมำรถคงไว้ซึ่งอัตรำ
กำรว่ำงงำนที่ 3% ซึ่งอยู่ในมำตรฐำนระหว่ำงประเทศที่เป็นลักษณะกำรจ้ำงงำนเต็มที่
Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah, Second Finance Minister กล่ำวว่ำ แม้เศรษฐกิจโลกจะ
มีควำมไม่แน่น่อน แต่มำเลเซียก็สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ดีในแง่ของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ขั บเคลื่อนจำก
อุปสงค์ภำยในประเทศจำกกำรบริโภคของภำคเอกชนและกำรลงทุน ของภำคเอกชนที่แข็งแกร่ง โดยกำร
เติบโตของเศรษฐกิจมำเลเซียสูงกว่ำสมำชิกอำเซียนส่วนใหญ่ รวมถึง สิงคโปร์ (2.1%) อินโดนีเซีย (4.7%)
เกำหลีใต้ (2.4%) สหรัฐ (3%) สหรำชอำณำจักร (2.4%) และเยอรมนี (1.1%)
IMF คำดว่ำ เศรษฐกิจ โลกในปี 2558 จะขยำยตัว เล็ กน้อยที่ 3.5% จำก 3.4% ในปี 2557
ขณะที่คำดว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของอำเซียนปีนี้จะดีขึ้นเป็น 5.2% จำก 4.6% ในปี 2557
Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah กล่ำวต่อไปว่ำ ภำคเอกชนยังคงเป็น ตัวขับเคลื่อนหลักต่อ
กำรเติบ โตทำงเศรษฐกิจ ของมำเลเซีย โดยในไตรมำสแรกของปีนี้ กำรบริโ ภคโดยรวมขยำยตัว 7.9 %
เนื่องจำกกำรใช้จ่ำยภำคบริกำรและอุปทำนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมำจำกอำหำรและเครื่องดื่มที่ไม่ มีแอลกฮอล์ (7.1%)
กำรสื่อสำร (10.1%) และกำรขนส่ง (8.8%) ขณะที่ ภำคเกษตรกรรมเติบโตลดลง (-4.7%) จำกผลกระทบ
ของกำรลดลงของรำคำปำล์มน้ำมัน ซึ่งมีสัดส่วนถึง 41% แต่ภำคเหมืองแร่ได้เติบโตเป็นบวก (9.6%) ซึ่งมำ
จำกกำรผลิตน้ำมันดิบ (จำกบ่อน้ำมันแห่งใหม่ที่ซำบำห์ ) รวมทั้งภำคอุตสำหกรรม (5.6%) ก่อสร้ำง (9.7%)
และบริกำร (6.4%)
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มาเลเซียอยู่ในเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2563
“มำเลเซียอยู่ในเส้นทำงที่จะไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศพัฒนำแล้วในปี 2563 (2020) แม้ว่ำ
มำเลเซียกำลังเผชิญกับกำรตกต่ำของรำคำน้ำมันดิบและควำมกังวลเรื่องเครดิต ” แหล่งข้อมูลจำกรำยงำน
“The Diplomat” ของนิตยสำรระหว่ำงประเทศในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกกล่ำว
จำกรำยงำนของ ANZ Research ที่รำยงำนว่ำ ขณะที่ประเทศในเอเชียหลำยแห่งดิ้นรนต่อสู้เพื่ อหนี
จำกกั บ ดั ก รำยได้ ป ำนกลำง (“middle income trap”) แต่ ม ำเลเซี ย ก็ เ อำชนะได้ โ ดยเฉพำะกำรปฏิ รู ป
โครงสร้ำงเศรษฐกิจผ่ำนกำรดำเนินยุทธศำสตร์ “Economic Transformation Programme” ซึ่งเริ่มต้นมำ
ตั้งแต่ปี 2553 นำย Weiwen Ng c]t Glenn Maguire นักเศรษฐศำสตร์จำกกลุ่มธนำคำร กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ
มำเลเซียมีผลได้อย่ำงรวดเร็วจำกรำยได้ประชำชำติ /หัวได้ขยำยตัวสูงขึ้นจำกเพียง 300 ดอลลำร์สหรัฐในปี
2506 เป็ น 10,808 ดอลลำร์ ส หรั ฐ ในปี 2557 ขณะที่ เ ป้ ำ หมำย “high income” อยู่ ร ำว 15,000
ดอลลำร์สหรัฐ
จำกกำรมุ่งเป้ำไปที่กำรยกระดับและปรับเปลี่ยนฐำนอุตสำหกรรม มำเลเซียอยู่ในจุดของกำรเจริญ
รอยตำมสิงคโปร์ในกำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ควำมสำเร็จของเส้นทำงกำรพัฒนำของทั้งสองประเทศนี้อำจ
เป็นไปได้ที่จะเป็นแบบอย่ำงแก่ประเทศอื่นๆในอำเซียนที่จะดำเนินรอยตำมกำรปฏิรูปประเทศของตน
กำรเป็นชุมชนเมืองเป็นตัวหลักของกำรเติบโตในมำเลเซีย กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์เชิงบวกด้วนตนเองที่
เห็นได้ในชำติได้ทำให้มำเลเซียกลำยเป็นประเทศชุมชนเมืองอันดับ 3 ของอำเซียนรองจำกสิงคโปร์และบรูไน
อนึ่ง กำรยกเลิกกำรอุดหนุนเชื้อเพลิงและกำรตกต่ำของรำคำน้ำมันรวมทั้งกำรใช้ภำษี GST จะสร้ำงช่องว่ำง
ทำงด้ำนกำรคลังของรัฐบำลรำว 2% ของ GDP ซึ่งสำมำรถนำไปเป็นรำยจ่ำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่มำ : Bernama
19 พฤษภำคม 2558

ยอดขายรถยนต์ในมาเลเซียในเดือนเมษายนลดลง 23%
ในเดือนเมษำยน 2558 ยอดขำยรถยนต์ทั้งหมดในมำเลเซียอยู่ที่ 45,187 คัน ลดลง 23% จำก
58,741 คันในช่วงเดียวกันของปีก่อน
Malaysian Automotive Association (MAA) กล่ ำวว่ำ ยอดขำยรถยนต์ที่ลดลงเนื่องมำจำกกำร
ปรับตัวหลังจำกกำรใช้ภำษี GST โดยยอดขำยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนเมษำยน 2558 ลดลงเหลือ
40,902 คัน (จำก 52,496 คัน เมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557) ส่วนยอดขำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ใน
เดือนเมษำยน 2558 ลดลงเหลือ 4,285 คัน จำก 6,245 คันเมื่อเทียบกับเดือนเมษำยน 2557
ขณะที่ ย อดกำรผลิ ต รถยนต์ ทั้ ง หมดในเดื อ นเมษำยน 2558 อยู่ ที่ 61,634 คั น เพิ่ ม ขึ้ น จำกที่
ลงทะเบี ย นไว้ในเดือนเมษำยน 2557 ที่ 57,586 คัน โดยยอดกำรผลิ ตรถยนต์นั่งส่ ว นบุคคลในเดื อ น
เมษำยน 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 56,745 คัน (จำก 53,176 คัน) หรือเพิ่มขึ้น 6.7% ส่วนยอดกำรผลิตรถยนต์
นั่งเพื่อกำรพำณิชย์เพิ่มขึ้นเป็น 4,889 คัน (จำก 4,410 คัน) หรือเพิ่มขึ้น 10.9%
MAA คำดว่ ำ ยอดขำยจะดี ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจำกกำรควำมรู้ สึ ก ของผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น บวกประกอบกั บ
ผู้ประกอบกำรรถยนต์ได้ปรับตัวเข้ำสู่โครงสร้ำงภำษีอำกรใหม่
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GuoLine ขยายธุรกิจในเอเชียอาคเนย์
บริษัท GuoLine eMarketing Sdn.Bhd ซึ่งมีกลุ่มบริษัท Hong Leong Group Bhd. เป็นเจ้ำของ
ตั้งเป้ำจะขยำยธุรกิจค้ำปลีกออนไลน์ในเอเชียอำคเนย์ หลังจำกที่ได้เริ่มเปิดตัว website ของกำรขำยสินค้ำ
ทำงออนไลน์ “GEMFIVE” เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2558
นำย Moey Tan, CEO ของบริษัทกล่ำวว่ำ นอกจำกมำเลเซียแล้ ว ประเทศที่มีศักยภำพสำหรับกำร
ซื้อสินค้ำทำงออนไลน์ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนำม และสิงคโปร์ โดยบริษัทวำงแผนว่ำ ภำยใน 5 ปี กำรดำเนิน
ธุรกิจค้ำปลีกออนไลน์ของบริษัทจะเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งในภูมิภำค
“GEMFIVE.com” เป็น e-commerce marketplace ของกลุ่มบริษัท Hong Leong โดย website
นี้ จะมีกลุ่มสินค้ำ 5 กลุ่มที่ขำยผ่ำนทำงออนไลน์ ประกอบด้วย เครื่องใช้ภำยในบ้ำนและที่อยู่อำศัย แฟชั่น
เครื่องสำอำงค์และผิวพรรณ อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน
ปัจจุบัน จำนวนสินค้ำที่ขำยผ่ำนทำง “GEMFIVE.com” มีมำกกว่ำ 300 รำยกำรจำกแบรนด์ของ
สหรัฐฯ เกำหลีใต้ สวีเดน ออสเตรเลีย และไทย

ผลสารวจคาด อัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายน 2558 ของมาเลเซียจะอยู่ที่ 2.24%
“แรงกดดันจำกภำวะเงินเฟ้อได้รับกำรคำดกำรณ์ว่ำจะเพิ่ มขึ้นในเดือนเมษำยน 2558 จำกกำรใช้
ภำษีสินค้ำและบริกำร (GST)” นักเศรษฐศำสตร์กล่ำว
Business Times เปิดเผยถึงผลสำรวจว่ำ ในเดือนเมษำยน 2558 คำดว่ำดัชนีรำคำผู้บริโภค (CPI)
เฉลี่ยจะอยู่ที่ 2.24% เทียบกับ 0.9% ในเดือนมีนำคม 2558 ขณะที่ในไตรมำสแรกของปี 2558 อัตรำ
เงินเฟ้อของมำเลเซียอยู่ที่ 0.7%
นำย Edward Lee นักเศรษฐศำสตร์จำกธนำคำร Standard Charter กล่ำวว่ำ ปัจจัยที่เร่งให้อัตรำ
เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกมำจำกกำรใช้ภำษี GST (6%) อย่ำงไรก็ตำม กำรยกเลิกภำษีกำรขำยและภำษีบริกำร
รวมทั้งสินค้ำหลำยรำยกำรได้รับกำรยกเว้นจำกกำรเสีย ภำษี GST ก็ทำให้เงินเฟ้อบรรเทำลง และก็คำดว่ำ
ผลกระทบโดยรวมจำกกำรใช้ GST จะเบำบำง ทั้งธนำคำรคำดว่ำ อัตรำเงินเฟ้อตลอดปี 2558 จะอยู่ที่
2.2% ซึ่งก็อยู่ในช่วงที่ธนำคำรกลำงของมำเลเซียคำดไว้ที่ 2-3%
อนึ่ ง Bank of America Merrill Lynch กล่ ำวด้ว ยว่ำ ผลกระทบของ GST ต่ออั ตรำเงินเฟ้อ ลดลง
เนื่องจำกมีสินค้ำจำนวนมำกที่ได้รับกำรยกเว้นจำกกำรเสียภำษี GST
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มาเลเซียตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจมหภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
“ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 (Eleventh Malaysia Plan : 11 MP) ช่วงปี 2016-2020 (25592563) รัฐบำลกลำงของมำเลเซียคำดว่ำ สถำนะกำรคลังจะดีขึ้นจำกกำรลดกำรขำดดุลกำรคลังเนื่องจำก
รำยรับของรัฐบำลที่เพิ่มขึ้น” แหล่งข่ำวจำก Bernama กล่ำวถึงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งนำยกรัฐมนตรีของ
มำเลเซียได้แถลงข่ำว
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 คำดว่ำ กำรขำดดุลกำรคลังจะอยู่ที่ 0.6% ของ GDP เทียบกับ
3.2% เมื่อตอนสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 (2011-2015) เนื่องจำกประเทศได้ก้ำวไปสู่สถำนะของกำร
เป็นประเทศพัฒนำแล้วซึ่งได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ใน Vision 2020 โดย Theme ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 คือ
“Anchoring Growth on People” โดยวำงเป้ำเศรษฐกิจมหภำคสำหรับช่วง 5 ปี และกำรบรรลุผลสำเร็จ
ตำมแผนงำนก่อนหน้ำนั้น โดยแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 คำดว่ำ รำยรับของรัฐบำลจะเพิ่มขึ้น 7.9% ต่อปี
(1,407.9 พันล้ำนริงกิต เทียบกับ 1,050.2 พันล้ำนริงกิตต่อปีและเป้ำหมำยกำรเติบโตปีละ 6.9% ในแผน
MP10) แม้ว่ำขณะนี้จะมีปัญหำรำคำน้ำมันดิบตกต่ำ
ใน 11MP คำดว่ำ รำยจ่ำยด้ำนกำรบริหำรจะอยู่ปำนกลำงที่ 1,289.9 พันล้ำนริงกิต (พิจำรณำจำก
ฐำนกำรใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น 6.4% ต่อปี เทียบกับ 1,031.4 พันล้ำนริงกิต เพิ่มขึ้น 7% ต่อปีในแผน 10 MP ส่วน
รำยจ่ ำยด้ำนกำรพัฒ นำจั ดสรรไว้ที่ 260 พันล้ ำนริงกิต (เทียบกับ 223.6 พันล้ ำนริงกิตในแผน 10MP)
ขณะเดียวกัน หนี้สำธำรณะในแผน 11MP จะมีสัดส่วน 43.5% ของ GDP เมื่อสิ้นสุดแผน 10MP-2020
(เทียบกับ 53.3% ของ GDP เมื่อสิ้นสุดแผน MP10) ทั้งนี้ ในแผน 11MP รัฐบำลจะสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ในแง่ควำมยืดหยุ่นของเศรษฐกิจมหภำคเพื่อเพิ่มกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยสร้ำงควำมยืดหยุ่นนโยบำยกำร
คลังเพื่อเสริมสร้ำงสถำนะกำรคลังอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ รัฐบำลจะเพิ่มศักยภำพกำรผลิต ภำคเอกชนยังคงมี
บทบำทนำกำรเสริมสร้ำงเศรษฐกิจด้วยกำรเติบโตของกำรลงทุนอย่ำงแท้จริงเฉลี่ย 9.4% ส่วนกำรบริโภคของ
เอเกชนจะอยู่รำว 6.4% กำรส่งออกคำดว่ำจะโต 4.6% และมีดุลบัญชีเดินสะพัดสมดุลที่ 2.6% ของ GNP
ในปี 2563 (2020) ส่วนอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจคำดว่ำจะอยู่ระหว่ำง 5-6% ในช่วง 11MP
จำกกำรขับเคลื่อนของประสิทธิภำพกำรผลิต อุปสงค์ภำยในประเทศและภำคกำรส่งออก
ในแผน 11MP คำดว่ำ กำรลงทุนจะเพิ่มขึ้น 7.2% คิดเป็นสัดส่วน 28.6% ของ GDP (เทียบกับ
26.8% ของ GDP ในช่วง 10MP) ส่วนภำคกำรส่งออกจะมีสัดส่วน 62% ของ GDP (ต่ำกว่ำ 10MP ซึ่งอยู่
ที่ 74.4% ของ GDP) ภำคอุตสำหกรรมคำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 5.1% (เทียบกับ 4.8% ใน 10MP) และกำรค้ำ
บริกำรเพิ่มเป็น 6.9% (เทียบกับ 6.3% ใน 10MP) ภำคเกษตรกรรมคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% (เทียบกับ
2.4% ขใน 10MP) ภำคเหมืองแร่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.3% (เทียบกับ 0.9% ใน 10MP) แต่ภำคก่อสร้ำง
จะโตลดลงเป็น 10.3% (เทียบกับ 11.1% ใน 10MP) ทั้งนี้ เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่มีรำยได้สูงคำดว่ำ
จะบรรลุผลสำเร็จภำยในปี 2563 (2020) ด้วย GNP ต่อหัวที่ 15,690 ดอลลำร์สหรัฐ (54,100 ริงกิต)
ในปี 2563 จำก 10,196 ดอลลำร์สหรัฐ (36,937 ริงกิต) เมื่อสิ้นปี 2558 อนึ่ง เศรษฐกิจในทุก sector
ได้ตั้งเป้ำว่ำจะแข็งแกร่งขึ้นจำกกำรขับเคลื่อนของกำรเพิ่มขึ้นของประสิทธิภำพในกำรผลิต กิจกรรมที่สร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม และองค์ควำมรู้ รวมทั้งอุปสงค์ภำยในและนอกประเทศที่แข็งแกร่ง
ที่มำ : Bernama
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การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในมาเลเซียจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม 2559
โรงงำนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำที่ Gurun รัฐเคดำห์ ที่ถกู กำหนดให้เป็น hub ของรถยนต์ไฟฟ้ำของมำเลเซีย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำดว่ำจะดำเนินกำรผลิตได้ในเดือนกรกฎำคมปี 2559 ด้วยมูลค่ำกำรลงทุน
เริ่มแรกที่ 300 ล้ำนริงกิต
โครงกำรนี้ดำเนินกำรโดย Beijing Auto International Cooperation (BAIC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์
ไฟฟ้ำที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก โดยควำมร่วมมือกับบริษัท Amber Dual Sdn.Bhd. ของมำเลเซีย โดยต้นแบบ
ของรถยนต์ไฟฟ้ำคำดว่ำจะเสร็จในเดือนธันวำคม ศกนี้ และรถยนต์ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะป้อนตลำดมำเลเซียและ
เอเชียอำคเนย์
ทั้งนี้ BAIC ตั้งเป้ำหมำยกำรผลิตระหว่ำง 2,000-3,000 คันในปี 2559 หลังจำกนั้นจะค่อยๆผลิต
เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจำกควำมต้องกำรรถยนต์ยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจำกเป็นเทคโนโลยีใหม่
ที่มำ : New Straits Time
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อุตสาหกรรมน้ามันและแก๊สจะสร้างการจ้างงาน 52,300 รายภายในปี 2563
อุตสำหกรรมน้ำมันและแก๊สจะสร้ำงกำรจ้ำงงำน 52,300 รำยซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงำนมีฝีมือภำยในปี
2563 (2020)
Datuk Seri Abdul Wahid Omar รัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรีกล่ำวว่ำ รัฐบำลกำลังสร้ำง
ทุน มนุ ษย์ อย่ ำงมีนั ย ส ำคัญ ในอุตสำหกรรมน้ำมั นและแก๊ส โดยผลิ ตบุ คลำกรที่เ ป็นแรงงำนมีฝี มื อมำกกว่ ำ
16,000 รำยและผู้เชี่ยวชำญทำงเทคนิคที่มีอัตรำค่ำจ้ำงสูง โดยแรงงำนมีฝีมือในอุตสำหกรรมน้ำมันและแก๊ส
ได้รับกำรคำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวมำกขึ้นเมื่อ Pengerang Integrated Petroleum Complex ที่รัฐยะโฮร์ได้
ก่อสร้ำงในอนำคต ทั้งนี้ ปิโตรนัสได้มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมปลำยน้ำของอุตสำหกรรมน้ำมันและแก๊สทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งได้ช่วยให้รำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจำกเพียงที่ 264 ริงกิตต่อเดือนในปี
2513 เป็น 5,919 ริงกิตต่อเดือนในปี 2557 ขณะที่ค่ำกลำงของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนได้เพิ่มจำก 166 ริง
กิตในปี 2513 เป็น 4,528 ริงกิตในปี 2557
Datuk Seri Abdul Wahid Omar กล่ำวว่ำ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของมำเลเซียในไตรมำส 1 ของ
ปี 2558 อยู่ที่ 5.6% และอยู่บนเส้นทำงที่คำดว่ำ เศรษฐกิจของมำเลเซียในปีนี้จะอยู่ระหว่ำง 4.5-5.5%
ส่วนกำรขำดดุลกำรคลังในปี 2558 อยู่ที่ 3.2% ของ GDP จำก 3.5% ของ GDP ในปี 2557
ที่มำ : Bernama
19 พฤษภำคม 2558

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เน้นการสร้างการเติบโตให้แก่ SMEs
“กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร SMEs จะช่วยสร้ำงกำรเติบโตและเพิ่มกำรมีส่วนรวมของทุกภำคส่วนใน
สังคม โดยกำรพัฒนำ SMEs อยู่ภำยใต้แผน SME Materplan (2012-2020) ซึ่งมำเลเซียวำงเป้ำหมำยใน
กำรเพิ่มสัดส่วนต่อ GDP ให้ได้ 41% ภำยในปี 2563 (2020)” แหล่งข่ำวจำก Economic Planning Unit
(EPU) กล่ำวถึงในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11
ยุทธศำสตร์ที่จะไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรใช้ ICT กำรพัฒนำทุนมนุษย์ กำรสร้ำง
ควำมง่ำยในกำรทำธุรกิจ เพิ่มอุปสงค์สินค้ำของ SME และสร้ำงแชมเปี้ยนให้เติบโตภำยในประเทศเพื่อให้
สำมำรถแข่งขันกับตลำดในภูมิภำคและระหว่ำงประเทศได้
EPU กล่ำวว่ำ รัฐซำบำห์และซำรำวักได้ถูกจัดให้ อยู่ในล ำดับควำมส ำคัญระดับต้นในกำรพัฒ นำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น เครือข่ำยโทรคมนำคม กำรให้บริกำรไฟฟ้ำและประปำ กำรเชื่อมโยงกำรขนส่งเพื่อให้
SME สำมำรถขยำยธุรกิจได้
รัฐบำลมำเลเซียได้ตั้งเป้ำ 4 เมือง ได้แก่ กัวลำลัมเปอร์ ยะโฮร์บำรู กูชิง และโกตำคินำบำรูในกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเมืองจำกกำรที่ได้พิจำรณำศักยภำพซึ่งรวมถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
หลักๆที่มีอยู่และกำรสนับสนุนต่อ GDP ขณะเดียวกันเขตระเบียงเศรษฐกิจก็จะเป็นตัวเร่งกำรเติบโตเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจของควำมสมดุลของกำรพัฒ นำทั่วประเทศด้วยเป้ำหมำยกำรลงทุนที่ 236 พันล้ำนริงกิตและสร้ำง
กำรจ้ำงงำน 470,000 รำย
ที่มำ : Bernama
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