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Ekonomi Malaysia telah tumbuh pada kadar 5.0 peratus setahun pada tahun 2015
berdasarkan perbandingan tahun ke tahun nilai keluaran dalam negara kasar (KDNK)
benar. Kadar pertumbuhan ini adalah lebih perlahan jika dibandingkan dengan tahun
2014 yang mendaftarkan pertumbuhan sebanyak 6.0 peratus setahun.
Jika dilihat dari sudut pertumbuhan ekonomi, sudah tentu kita bergembira dengan kadar
pertumbuhan begini, walaupun ianya menurun memandangkan banyak negara-negara
membangun lain mahupun negara maju menghadapi pertumbuhan yang lebih perlahan
malahan ada yang mengalami penguncupan. Marilah kita lihat apakah faktor yang
menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan apakah pula faktor-faktor
yang memperlahankan pertumbuhan.

Memahami faktor-faktor yang menyumbang

kepada pertumbuhan dan yang menghalang pertumbuhan adalah penting bukan sahaja
dari segi penggubalan dasar oleh pihak berwajib, malahan ianya juga penting difahami
oleh masyarakat umum supaya mampu mengambil langkah-langkah sepatutnya
sekiranya perlu.
Oleh kerana Malaysia mengamalkan sistem ekonomi terbuka dan Malaysia adalah
sebuah negara perdagangan, sumber pertumbuhan ekonomi diukur dengan KDNK
dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu dari permintaan domestik dan dari
permintaan antara bangsa. Permintaan domestik pula terbahagi kepada penggunaan
dan pelaburan, sama ada oleh sektor swasta atau sektor awam atau kerajaan.
Manakala permintaan antara bangsa adalah terdiri dari eksport bersih, iaitu nilai eksport
setelah ditolak dengan nilai import.
Jika dibandingkan pertumbuhan KDNK benar untuk tahun 2014 dan 2015, seperkara
yang ketara adalah pertumbuhan untuk tahun 2015 adalah rata-rata dipacu oleh
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permintaan domestik.

Permintaan antara bangsa pada tahun 2015 mengalami

pertumbuhan negatif sebanyak 3.7 peratus berbanding dengan pertumbuhan yang
tinggi pada kadar 12.8 peratus pada tahun 2014. Manakala pertumbuhan permintaan
domestik untuk tahun 2015 adalah 5.1 peratus setahun, tidak banyak beza dengan
pertumbuhannya untuk tahun 2014 sebanyak 5.9 peratus.
Pertama mari kita lihat apakah faktor yang menyebabkan permintaan yang lemah untuk
eksport Malaysia? Secara umumnya, permintaan yang lemah untuk eksport Malaysia
adalah berpunca dari kelembapan ekonomi dunia, terutamanya dari negara-negara
rakan dagang Malaysia. Kelembapan ekonomi dunia ini pula adalah berpunca dari
kelembapan ekonomi negara-negara membangun utama dunia, terutamanya Cina,
Rusia, Brazil dan Afrika Selatan serta kebanyakan lain-lain negara membangun.
Kelembapan ekonomi negara-negara

membangun ini pula adalah berpunca dari

penurunan harga komoditi utama dunia, terutamanya minyak petroleum mentah, serta
aliran dagangan dan modal yang lembap.
Kelembapan ekonomi negara-negara membangun tersebut pula memberi kesan
kepada pertumbuhan ekonomi dunia serta kebanyakan negara-negara maju dan
membangun yang lain.

Malaysia tidak terkecuali turut terkesan dengan keadaan

tersebut. Di kalangan rakan dagang utama Malaysia, cuma Amerika Syarikat (AS) yang
menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Maka permintaan untuk eksport

barangan Malaysia dari AS membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Eksport utama
Malaysia ke AS adalah barangan elektrik dan elektronik.

Walau bagaimanapun,

barangan elektrik dan elektronik memberi nilai tambah yang kecil untuk sektor
pembuatan Malaysia.

Ini adalah kerana barangan

elektrik dan elektronik yang

dieksport ini bergantung kepada banyak komponen yang diimport. Ini merupakan satu
cabaran yang perlu di atasi sekiranya kita ingin menyasarkan nilai tambah yang tinggi
kepada sektor pembuatan.
Untuk persediaan menjadi sebuah negara maju, sudah tentu sektor pembuatan kita
perlu meningkatkan nilai tambah.

Aktiviti pembuatan perlu melibatkan peningkatan

teknologi supaya mampu meningkatkan nilai tambah berbanding dengan semata-mata

melibatkan diri di dalam proses pemasangan. Untuk menyahut cabaran ini sudah tentu
negara memerlukan pelaburan yang berteknologi tinggi terutama dari sektor swasta.
Pada masa yang sama, rakyat jelata perlu menyiapkan diri untuk menyumbangkan
kepada peningkatan modal insan. Pekerja berkemahiran tinggi dan separa mahir perlu
di pupuk. Pekerjaan untuk kategori mahir dan separa mahir perlu di tingkatkan selari
dengan pelaburan di dalam teknologi. Jika ini dapat direalisasikan, kebergantungan
kepada pekerja asing perlu tertumpu kepada pekerjaan kurang mahir. Sudah pasti isu
pekerja asing merebut peluang pekerjaan warga tempatan tidak timbul.

Malahan,

kehadiran pekerja asing yang kurang mahir mampu menjadi pemangkin untuk pekerja
tempatan meningkatkan kepakaran mereka untuk menggalas pekerjaan yang lebih
baik. Malah, satu kajian oleh Bank Dunia menunjukkan bahawa untuk setiap 10 orang
buruh asing, 5.2 peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi akan diwujudkan untuk
rakyat Malaysia.

Penyediaan pekerja berkemahiran bukan sahaja hanya tertumpu

kepada gulungan yang baharu tamat pengajian, tetapi juga termasuk pekerja yang
sudah berada di dalam pasaran buruh melalui proses pembelajaran sepanjang hayat
serta latihan sambil kerja untuk meningkatkan kepakaran mereka.
Berbalik kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun lepas yang bergantung
kepada permintaan domestik kerana kelemahan sektor eksport. Keadaan yang sama
juga diramalkan berterusan ke tahun ini.

Seperkara yang perlu diambil perhatian

adalah di antara perbelanjaan penggunaan dan pelaburan. Perbelanjaan pengguna
tidak dinafikan adalah penting untuk menjana aktiviti ekonomi, yang seterusnya mampu
menyediakan peluang pekerjaan.

Namun, pelaburan perlu diberi tumpuan kerana

aktiviti pelaburan ini mampu menjana pertumbuhan ekonomi berterusan hasil dari
peningkatan kapasiti pengeluaran di dalam ekonomi.
Jika dilihat kepada statistik tahun lepas, 4.6 mata peratusan daripada 5.0 peratus
pertumbuhan KDNK adalah disumbangkan oleh permintaan domestik. Dari 4.6 mata
peratusan ini, 3.1 mata adalah hasil dari penggunaan swasta dan 0.6 mata dari
perbelanjaan kerajaan. Pelaburan swasta cuma menyumbangkan 1.1 mata peratusan
kepada kadar pertumbuhan 5.0 peratus tersebut.

Statistik tersebut menunjukkan bahawa perbelanjaan swasta merupakan penggerak
utama kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk tahun 2015. Dari satu sudut,
ianya baik untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang positif dan seterusnya
menyediakan peluang pekerjaan untuk rakyat.

Namun dari sudut yang lain,

penggunaan yang tinggi akan menyumbangkan kepada peningkatan harga, atau apa
yang dikenali umum sebagai inflasi. Ini adalah selari dengan sifat fungsi permintaan
yang menyatakan bahawa harga akan meningkat sekiranya permintaan meningkat.
Peningkatan permintaan di sini adalah disebabkan oleh peningkatan pendapatan boleh
guna hasil dari dasar kerajaan yang berkenaan.
Justeru, pengguna mesti berbelanja dengan berhemah.

Peningkatan penggunaan

swasta melalui peningkatan hutang perlu ditangani dengan cermat oleh setiap
pengguna. Walaupun masyarakat ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang positif dan
berterusan, namun ianya tidak dapat dinilai secara umum. Setiap individu harus menilai
diri

mereka

sendiri

sama

ada

mereka

mampu

berbelanja

atau

sebaliknya

mengurangkannya.
Dalam pada itu, penyusutan nilai ringgit terutama berbanding dengan dolar Amerika
tidak dapat dinafikan juga menyumbangkan kepada peningkatan harga atau inflasi. Ini
merupakan inflasi yang diimport. Sama ada import barangan perantaraan yang
digunakan untuk proses pembuatan mahu pun import barangan pengguna, semuanya
adalah berdominasikan di dalam dolar Amerika. Yakni harga barangan tersebut di nilai
di dalam dolar Amerika, walaupun diimport dari negara lain. Pada kenyataannya, nilai
inflasi pada bulan Januari tahun ini adalah 3.5 peratus, berbanding dengan sekitar satu
peratus pada bulan Januari tahun lepas. Nilai inflasi 3.5 peratus ini adalah merupakan
nilai tertinggi semenjak setahun yang lepas.
Perlu juga diingat bahawa situasi ekonomi global yang mempengaruhi Malaysia kini
bukan merupakan suatu pilihan, sebaliknya suatu cabaran yang perlu ditempuh.
Namun, ianya adalah bersifat sementara selari dengan apa yang sering disebut sebagai
kitaran perniagaan.

Apa yang lebih penting adalah bagaimana negara dapat

mengemudi melalui dan keluar dari keadaan tersebut dan menyediakan diri untuk
pembangunan masa hadapan yang lebih mapan.

