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อัตราธนาคารกลางอินโดนีเซีย (BI Rate) ไม่ได้ส่งผลต่อการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ 

 ธนาคารกลางอินโดนีเซียได้เร่งให้ใช้อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแทนการ
ควบคุมอัตราเงินเฟ้อหลักพื้นฐาน จ าเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบลดค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม อัตราเงินเฟ้อถูก
ก าหนดจากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยไม่มีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 

 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหลัก ๆ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ถ้าอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลดลง อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ในอุตสาหกรรมจะลดลง และสนับสนุนการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุนจะเพิ่มข้ึนเนื่องจากการลด
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม 

 ธนาคารอินโดนีเซียจะตรวจสอบตลาดการเงินโลกหลังธนาคารกลางสหรัฐปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ย และ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยประสานงานกับรัฐบาลในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ กระตุ้นการเติบโต และเร่งการปฏิรูป
โครงสร้าง 
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รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศรายชื่อบริษัทท่ีท าให้เกิดไฟป่า 

 รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดเผยบทลงโทษส าหรับบริษัทที่ท าให้เกิดไฟป่า ซึ่งแจ้งแต่เพียงช่ือย่อของบริษัท โดย 3 
บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตในจังหวัดเรียว ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ HSLs ในจังหวัดแจมบี เพิกถอนใบอนุญาต
สิ่งแวดล้อม DHLs และใบอนุญาต MAS ในกะลิมันตันตะวันตก  

บริษัทที่มีใบอนุญาตท าธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ( IUPHHK) ใบอนุญาตจะถูก
ด าเนินการระงับ ได้แก่ BMH ในสุมาตราตอนใต้ SWI ในสุมาตราตอนใต้ SRL ในเรียว PBP ในแจมบี และ BMJ ในกะ
ลิมันตันตะวันตก IFP, TKM, KH และ DML ถูกเพิกถอนใบอนุญาตท าธุรกิจ รัฐบาล ระงับใบอนุญาตบริษัทดังต่อไปนี้ 
SPW, HE, WAJ, TRR, RPP, LIH และ BACP  

รัฐบาลได้ข้ันตอนการด าเนินงานในการจัดการกับไฟป่าเพื่อให้ผลกระทบอยู่ในระดับต่ าที่สุด ซึ่งการตรวจสอบ
หาผู้กระท าผิดและด าเนินการตามกฏหมายยังคงไม่หยุดเพียงเท่านี้ 
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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา  
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รัฐบาลอินโดนีเซียพัฒนาเขตอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 

 รัฐบาลได้พิจารณาเขตอุตสาหกรรม 3 แห่งที่จะก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมปลายน้ าเนื่องจากเป็นผู้ผลิตน้ ามันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลก เขตอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มเป็นส่วนหนึ่ง
ของเขตเศรษฐกิจสีเขียว ได้แก่ Sei Mangkei (สมุาตราตอนเหนือ) Dumai (เรียว) และ Pupuk Kaltim (กะลิมันตัน
ตะวันออก) โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ ามันปาล์มต่าง ๆ เช่น Olein และ Stearin ที่ใช้ส าหรับน้ ามัน
ท าอาหาร มาการีน และเนยขาว 

 เขตอุตสาหกรรม Sei Mangkei ปัจจุบันบริหารจัดการโดย บริษัทรัฐวิสาหกิจการเกษตร PT Perkebunan 
Nasional (PTPN) III เขตอุตสาหกรรม Dumai ด าเนินการโดยบริษัทธุรกิจการเกษตรยักษ์ใหญ่ Wilmar Group และ
เขตอุตสาหกรรม Pupuk Kaltim ด าเนินการโดยบริษัทปุ๋ยรัฐวิสาหกิจ PT Pupuk Kaltim 

 การก าหนดเขตอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มตามข้อตกลงที่ผ่านสภาประเทศผู้ผลิตน้ ามันปาล์ม (CPOPC) ที่ก่อตั้ง
ข้ึนโดยอินโดนีเซียและมาเลเซียเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของตลาดน้ ามันปาล์มทั่วโลก จัดต้ังในช่วง
ต้นเดือนตุลาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มต้องเผชิญ ก่อนหน้านี้
ผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์มของทั้งสองประเทศเผชิญกับความยากล าบากในการเข้าสู่ตลาดที่พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ และ
สหภาพยุโรป เพราะมีข้อก าหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เช่น ไฟไหม้ป่าครั้งล่าสุดที่เกิดในอินโดนีเซีย
ถูกกล่าวหาว่าเกิดจากบริษัทน้ ามันปาล์มของมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

 การส่งออกของอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 14.32 ปีต่อปี มูลค่า 138.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ า รวมถึงน้ ามันปาล์มดิบ 
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ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียต้องการให้โครงการพลังงานเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

 ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้พบกับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และผู้รับเหมาโครงการ
พลังงานขนาด 35,000 เมกะวัตต์ ผู้รับเหมาคาดการณ์โรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จในปี 2019 โดยประธานาธิบดี Jokowi 
ต้องการให้แล้วเสร็จอย่างช้าในปี 2018 โครงการโรงไฟฟ้าพลังไอน้ า Batang ในชวากลางจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 
2020 แต่ Jokowi ต้องการให้แล้วเสร็จในปี 2019 โดยจะติดตามการพัฒนาโครงการ และขอให้ผู้รับเหมารักษาสัญญา 
ถ้ามีปัญหาให้รายงานกับรัฐมนตรีได้ 

 รัฐบาลเปิดโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 35,000 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2015 มีโรงไฟฟ้าจ านวน 
109 แห่งที่จะสร้างในระยะเวลา 5 ปี (2014 – 2019) เพิ่มเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าของอินโดนีเซีย ต้องใช้เงินลงทุน
กว่า 1,127 ล้านล้านรูเปียห์ โดยการระดมทุนจากธนาคาร สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร งบประมาณของรัฐ และนัก
ลงทุนต่างชาติ 
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โตชิบาขายโรงงานในอินโดนีเซีย 

 โตชิบาขายโรงงานแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียให้กับบริษัท Skyworth ของฮ่องกง มูลค่า 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับโครงสร้างธุรกิจหลังจากประสบการขาดทุนมูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะ
ด าเนินการถึงเดือนมีนาคม 2016 โดยมีปลดพนักงานในญี่ปุ่นและต่างประเทศจ านวน 7,800 คน เพื่อช่วยให้บริษัท
ประหยัดได้ถึง 550 พันล้านเยน โรงงานดังกล่าวผลิตโทรทัศน์ และเครื่องซักผ้า 

 โตชิบาต้ังใจจะขายส านักงานใน Ome ของญี่ปุ่นเพื่อปรับโครงสร้างพนักงาน 1,000 คนในอนาคต หลังจากที่
ปีนี้ลดพนักงานจ านวน 10,600 คน 
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