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สรุปการวิเคราะห์นโยบายการคลังของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย และหมู่เกาะแปซิฟิก และข้อเสนอแนะของ IMF
IMF ได้วิเคราะห์นโยบายการคลังของประเทศต่าง ๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการเกินดุลบัญ ชีเดินสะพัด (Current Account
Surplus) เป็นจานวนมาก ดังนั้น IMF เห็นว่า ควรดาเนินนโยบายการคลังในเชิงรุกให้
มากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และจะทาให้เกิดการปรับสมดุลทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความเห็นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงค์โปร์

ประเทศจีน เป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีการเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็ว จนทาให้การเติบโต
ของเศรษฐกิจไม่มีความยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ดาเนินนโยบายการคลังแบบ
ผ่อนคลาย ดังนั้น IMF เห็นว่า รัฐบาลควรลดมาตรการสนับสนุนทางการคลังหรือ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง และสนับสนุนให้มี
การปฏิรูปโครงสร้างทางการคลัง เช่น ควรให้เศรษฐกิจพึ่งพากลไกตลาดมากขึ้น เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากคาร์บอนและเชื้อเพลิงเพิ่มรายได้ของ
ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่เศรษฐกิจยังคงซบเซา ประกอบกับประเทศยังคงมี
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability Risks) ดังนั้น IMF
เห็นว่า ในอนาคตรัฐบาลควรกาหนดนโยบายการคลังที่มีความชัดเจนและเชื่อถือได้บรรจุ
ในแผนการคลังระยะปานกลาง โดยในแผนดังกล่าวควรมีนโยบายที่ชัดเจน เช่น
การประกาศการเพิ่มภาษีการบริโภค (Consumption Taxes) เพื่อเพิ่มรายได้ให้รัฐบาล
และสนับสนุนให้ประเทศเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรออก
นโยบายการคลังหรือนโยบายภาษีที่สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการทางานอย่างเต็มที่
และสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในตลาดแรงงานของประเทศ
ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่ดาเนินนโยบายการคลังที่ทาให้เกิดการขาดดุล
งบประมาณเป็นจานวนมากจนทาให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
(Macroeconomic Stability Risk) ดังนั้น IMF เห็นว่า ควรมีการจัดทาแผนการคลัง
ระยะปานกลางที่มีนโยบายลดการขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และควรนา
เงินอุดหนุนที่ไม่ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายมาเป็นแหล่งเงินทุนในการใช้จ่าย
ภาคสาธารณะใหม่ ๆ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายเพื่อสังคมมากขึ้นโดยปฏิรูป
การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีเงินทุนมาใช้จ่ายเพื่อสังคม นอกจากนี้
ควรมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากคาร์บอนและเชื้อเพลิงเพิ่มรายได้ของรัฐบาลและ
ลดมลพิษของประเทศ

ประเทศศรีลังกา ประเทศมองโกเลีย และประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่ข าดดุลบัญ ชีเดินสะพัด (Current Account
Deficits) เป็นจานวนมาก และเป็นประเทศที่จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดความน่าเชื่อถือทางการคลัง ดังนั้น IMF
เห็นว่า เป็นประเทศที่จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทาแผนการคลังระยะปานกลางโดยมุ่งเน้นการใช้นโยบายการคลังที่ทาให้
งบประมาณขาดดุลน้อยลง

๓
ประเทศอินโดนีเซีย IMF เห็นว่า ควรนาเงินอุดหนุนที่ไม่ได้กาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้จ่ายมาเป็นแหล่งเงินทุนในการใช้จ่ายภาคสาธารณะใหม่ ๆ และควร
สนับสนุนให้มีการใช้จ่ายเพื่อสังคมมากขึ้นโดยปฏิรูปการจัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีเงินทุนมาใช้จ่ายเพื่อสังคม

ประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกและประเทศขนาดเล็กในแถบภูมิภาค
เอเชีย เช่น ราชอาณาจักรภูฏาน ประเทศฟีจี ประเทศมัลดีฟ ส์
สาธารณรัฐวานูอาตู เป็นต้น IMF เห็นว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มีผลกระทบเชิงลบต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น รัฐบาล
ควรจะสร้างกันชนทางการคลังขึ้น (Fiscal Buffers) ในช่วงที่มี
สภาพเศรษฐกิจดีเพื่อจะได้นามาใช้ในช่วงที่ประเทศประสบภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ

สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากบทวิเคราะห์ที่กล่าวมา IMF สนับสนุนให้แต่ละประเทศดาเนินนโยบายการคลังที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพวัฏจักรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ สาหรับประเทศไทย IMF สนับสนุนให้รัฐบาลดาเนินนโยบายการคลังในเชิงรุก
ให้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และจะทาให้เกิดการปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทย
ได้ดาเนินนโยบายการคลังในเชิงรุกมาตลอด โดยใช้นโยบายการคลังในการจัดทางบประมาณขาดดุลเพื่อในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2560 วงเงินงบประมาณรายจ่ายมีจานวน 2,923,000 ล้านบาท ในขณะที่ประมาณการ
รายได้มีจานวน 2,370,078 ล้านบาท ดังนั้น จึงต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจานวน 552,922
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การจัดทางบประมาณสมดุลยังคงเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสาคัญ และเป็นเป้าหมายที่ต้อง
ดาเนินการในอนาคต ดังนั้น การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพจะเป็นการช่วยให้รัฐบาลจัดทางบสมดุลได้ตามเป้าหมาย
ควบคู่ไปกับการทานโยบายการคลังในเชิงรุกได้ด้วย ซึ่งรัฐบาลสามารถดาเนินการได้ดังนี้
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยหน่วยงานจัดเก็บต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย ลดความซ้าซ้อน
และประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการชาระภาษีได้มากขึ้น
2. สนับสนุนให้มีการเก็บภาษีประเภทใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาล เช่น ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. สนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อลดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยใช้มาตรการ
ด้านภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจ เช่น การเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่เอกชนที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลในหน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น
4. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนที่จัดเก็บ
เองให้มากขึ้น เช่น การจัดเก็บรายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ที่ต้องจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้เป็นประจาทุกปี
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