ทิศทางเศรษฐกิจมาเลเซีย
ทามกลางสถานการณทางเศรษฐกิจโลกในป ๒๐๑๓ รัฐบาลมาเลเซียวางเป#าหมายอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจร'อยละ ๖ โดยได'รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการลงทุนเอกชนในอัตราร'อยละ
๑๐.๒ ภาคการบริโภคร'อยละ ๖.๓ และภาคการสงออกร'อยละ ๖.๗ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมจะยังคงเติบโต
อยางตอเนื่องร'อยละ ๖.๗ และภาคบริการจะเพิ่มขึ้นร'อยละ ๕.๓
นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียยังใช'นโยบาย 1Malaysia ซึ่งเปAนพื้นฐานที่สําคัญในการตั้งเป#าหมาย
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการกําหนดโครงการปฏิรูปภาครัฐ และโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ให'เปAนหนึ่งในเป#าหมายสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 1Malaysia ทั้งนี้ การดําเนินการด'านการปฏิรูป
เศรษฐกิจของมาเลเซียได'กําหนดไว'ในแผนประเทศ (Malaysia Plan) ฉบับที่ ๑๐ และฉบับที่ ๑๑ โดยมีการ
กําหนดความเรงดวนในการพัฒนาทั้ง ๖ ด'าน (The Six National Key Result Areas - NKRA) ได'แก ๑) การ
ลดอาชญากรรม ๒) การตอต'านการทุจริต ๓) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ๔) การยกระดับความเปAนอยูของ
ผู'มีรายได'น'อย ๕) การพัฒนาโครงสร'างพื้นฐานในพื้นที่หางไกล และ ๖) การพัฒนาระบบขนสงมวลชนในเขต
เมือง และการกําหนดต'นแบบเศรษฐกิจใหม (New Economic Model) ซึ่งมีเป#าหมายในการเพิ่มรายได'เฉลี่ย
ตอหัวตอปให'เพิ่มขึ้นเปAน ๒ เทา (คํานวนจากปฐาน ป ๒๐๑๐ จาก ๗,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ตอคนตอป เปAน
๑๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ตอคนตอป ในป ๒๐๒๐) โดยใช'หลักการการกระจายรายได'และผลประโยชนให'
ครอบคลุมทุกภาคสวน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๕ ดาน
๑. การเสริมสร'างความเข'มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
• กระตุ'นการบริโภคภาคเอกชน โดยการลดอัตราภาษีเงินบุคคลธรรมดา และภาษีเงินได'นิติบุคคล
รวมถึงเพิ่มอัตราการลดหยอนภาษี
• กระตุ'นการลงทุนโดยภาคเอกชน โดยการให'ความชวยเหลือด'านการตลาดแกธุรกิจสงออกSMEs
ปรับปรุงและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และการดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ
• มุงสูการเปAนประเทศที่มีรายได'สูง
๒. การเรงเปeดเสรีทางการบริการ
• เรงการเปeดเสรีการบริการสาขาที่สําคัญ ได'แก การทองเที่ยว การบริการสุขภาพ การขนสง การ
บริการทางวิชาชีพ การค'าสงและค'าปลีก และให'มีความรวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชนในการประชาสัมพันธ
ภาคการบริการในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในสาขาการบริการสุขภาพ และการศึกษา
• สงเสริ ม ความสามารถทางการแขงขั น ให' แ กบริ ษั ท ท' อ งถิ่ น มี ก ารพั ฒ นาทางเทคโนโลยี และ
สนับสนุนให'มีการลงทุนในตางประเทศ และมีการหาตลาดใหมเพิ่มขึ้น
• ศึกษาอุปสรรคในการเปeดเสรีการบริการ สนับสนุนให'มีการปรับปรุงกฎระเบียบให'เหมาะสม และ
สนับสนุนนโยบายการค'าอยางยุติธรรม (Fair Trade Policy)
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
• สนับสนุนให'มหาวิทยาลัยท'องถิ่นเปAนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาและอาจารย
จากตางชาติ
• ปรับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานเดียวกัน
๔. การเสริมสร'างความเข'มแข็งด'านการบริหารจัดการนโยบายการคลัง
• เพิ่ มรายได' ภ าครั ฐ โดยการปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การและการกํ ากั บ ดู แ ลภาษี ทบทวน
มาตราการภาษีให'มีความยืดหยุน และมีการจัดเก็บภาษีสินค'าและบริการ (Goods and Services Tax –
GST)

มุงเน'นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช'จายภาครัฐ โดยมีการตรวจสอบโครงการ
ภาครัฐตางๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซ'อนและโครงการที่ไมจําเปAน
• ให'ความสําคัญกับโครงการที่จะสงผลโดยตรงตอเศรษฐกิจ
• เน'นความโปรงใสในระบบการจัดซื้อจัดจ'าง
๕. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการให'บริการถึงกลุมเป#าหมาย
• กําหนดระยะเวลาในการให'บริการของหนวยงานภาครัฐที่แนนอน รวมถึงการให'ผู'ใช'บริการเปA น
ศูนยกลาง และรับฟmงความคิดเห็นของผู'ใช'บริการ
• พัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข'องกับการลงทุน เพื่อให'มีการบริการที่สะดวก
ขึ้น
•

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย ๖ ดาน
๑. การกระตุ'นการลงทุนภายในประเทศของภาคเอกชน โดยมีแนวคิดวาภาคเอกชนคือกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐจะเปAนผู'อํานวยความสะดวกให'แกภาคเอกชนทางด'านนโยบายและวัตถุดิบ
๒. การสงเสริมความเปAนหุ'นสวนทางเศรษฐกิจระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ภาครัฐมีการสงเสริมภาคเอกชน
โดยการตั้งกองทุนเพื่อกู'ยืมสําหรับเอกชน มูลคา ๑,๐๐๐ ล'านริงกิต (ประมาณ ๙,๘๗๐ ล'านบาท)
๓. การพั ฒ นายุ ทธศาสตรที่ ส งผลในวงกว' า ง รั ฐ บาลมาเลเซี ย สงเสริ มโครงการที่ จ ะสงผลในวงกว' า ง เชน
โครงการศูนยกลางทางการเงินนานาชาติกัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur International Financial District
– KLIFD) มูลคา ๒๖,๐๐๐ ล'านเหรียญสหรัฐฯ
๔. การกระตุ'นตลาดทุน โดยการสงเสริมให'องคกรภาครัฐที่ลงทุนถือหุ'นบริษัทเอกชน (Government –
Linked Investment Companies) พิจารณากระจายหุ'นที่ถืออยูในตลาดหลักทรัพย และอนุญาตให'สามารถ
เข'าไปลงทุนถือหุ'นในตางประเทศได'
๕. การพัฒนาตลาดทุนอิสลาม โดยตลาดหลักทรัพยจะเปeดโอกาสให'แกบริษัทตางชาติและบริษัทที่มีลักษณะ
ขัดตอหลักซาริอะฮเข'ามาจดทะเบียนได'
๖. การกระตุ'นอุตสาหกรรมการรวมทุน ทั้งนี้ รัฐบาลคาดหวังวาการรวมทุนจะเปAนสวนสําคัญในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจตามแผนที่วางไว' โดยจะเน'นการรวมทุนในด'านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology) และอุตสาหกรรมเชิงสร'างสรรค (Creative industry)
ประเด็นทาทายการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียในอนาคต
๑. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจในระยะยาว อาทิ ปmจจุบันไทยและอินโดนีเซียมีการ
ผลิตปาลมน้ํามันและยางพารามากกวามาเลเซีย การเคลื่อนที่ของการลงทุนจากตางชาติ ต'นทุนการดําเนิน
ธุรกิจที่สูงขึ้น อัตราการวางงานสูง คุณภาพของทุนมนุษย และการสูญเสียแรงงานเชี่ยวชาญ
๒. แนวโน'มในอนาคต อาทิ การบูรณาการทางนโยบายระหวางภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาครัฐ การขาด
การติดตามการดําเนินนโยบายและประเมินผล การเสริมสร'างความแข็งแกรงภายในประเทศ และกับดักทาง
เศรษฐกิจรูปแบบตางๆ
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