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รัฐบาลอินโดนีเซียพลาดเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณรัฐ ร้อยละ 2.8 ของจีดีพี 

 อินโดนีเซียพลาดเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณของรัฐปี 2015 จ านวน 318.5 ล้านล้านรูเปียห์ หรือร้อย
ละ 2.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) การขาดดุลมากกว่าเป้าหมาย 222.5 ล้านล้านรูเปียห์ หรือร้อยละ 1.9 
ของจีดีพี รายได้รัฐเพียง 1,491.5 ล้านล้านรูเปียห์เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของรัฐ 1,810 ล้านล้านรูเปียห์ รายได้รัฐเพียง
ร้อยละ 84.7 ของเป้าหมาย มูลค่า 1,761.6 ล้านล้านรูเปียห์ รวมถึงรายได้จากภาษี 1,235.8 ล้านล้านรูเปียห์ หรือ
ร้อยละ 83 ของเป้าหมาย และรายได้ของรัฐที่ไม่ใช่จากภาษี 252.4 ล้านล้านรูเปียห์ หรือร้อยละ 93.8 ของเป้าหมาย 
269.1 ล้านล้านรูเปียห์ 

 การขาดแคลนรายได้จากภาษีส่งผลต่อการชะลอตัวในภาคการผลิตและการท าเหมืองแร่ เช่นเดียวกับการ
น าเข้าลดลง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง รายได้สินค้าน้ ามันและก๊าซเพิ่มข้ึนทั้งสิ้น 547.5 ล้านล้านรูเปียห์ หรือ
ร้อยละ 19 สูงกว่าปี 2014 

 รายได้จากภาษีของภาคสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซ 1,005.7 ล้านล้านรูเปียห์ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 12 น าไปสู่
รายได้จากภาษีรวมขั้นต้น 1,150 ล้านล้านรูเปียห์ รายได้จากาภาษีสุทธิรวม 1,055 ล้านล้านรูเปียห์ ขณะที่ค่าใช้จ่าย
ของรัฐรวม 1,810 ล้านล้านรูเปียห์ หรือร้อยละ 91.2 ของเพดานจ านวน 1,984.1 ล้านล้านรูเปียห์ ค่าใช้จ่ายโดย
รัฐบาลกลาง 1,187.1 ล้านล้านรูเปียห์หรือร้อยละ 90 ของเพดาน 1,319.5 ล้านล้านรูเปียห์ และโอนไปยังกองทุน
ภูมิภาคและชนบท 623 ล้านล้านรูเปียห์ หรือร้อยละ 93.7 ของเพดาน 664.6 ล้านล้านรูเปียห์ ค่าใช้จ่ายโดยรัฐบาล
กลาง รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยกระทรวง 724.3 ล้านล้านรูเปียห์หรือร้อยละ 91.1 ของเพดาน 795.5 ล้านล้านรูเปียห์ และ
ค่าใช้จ่ายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่กระทรวง 462.7 ล้านล้านรูเปียห์ หรือร้อยละ 88.3 ของเพดาน 524.1 ล้านล้านรูเปียห์ 

 การขาดดุลงบประมาณของรัฐ 318.5 ล้านล้านรูเปียห์ และกองทุน 329.4 ล้านล้านรูเปียห์ มีงบประมาณที่ยัง
ใช้ไม่หมดจ านวน 10.8 ล้านล้านรูเปียห์ หนี้ค้างช าระของรัฐบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015 มูลค่า 3,089 ล้านล้านรู
เปียห์ อัตราส่วนหนี้ต่อจีดีพีที่ร้อยละ 27 อัตราส่วนปลอดภัย จะดีถ้าต่ ากว่าร้อยละ 60 ตามที่ก าหนดในกฏมาย ฉบับที่ 
17 ปี 2003 
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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากอินโดนีเซีย 
รวบรวมโดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา  
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อินโดนีเซียเน้นการส่งออกสินค้าส าคัญๆไปยังอาเซียน 

 อินโดนีเซียเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ สินค้าและบริการต่าง ๆ จากประเทศ
อาเซียนทั้งหมดจะเข้าสู่อินโดนีเซีย เขตการค้าเสรีนี้จะท าการขยายไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

 กระทรวงการค้ามองว่าการส่งออกของอินโดนีเซียจะเพิ่มข้ึนในยุคของ AEC ข้อมูลจากส านักงานสถิติกลาง 
(BPS) ช่วงเดือนมกราคม – เดือนตุลาคม แสดงว่าอินโดนีเซียมีส่วนเกินดุลการค้าจากภาคสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซ
มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 257.13 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปีก่อนที่มีบันทึกการขาดดุลการค้ามูลค่า 1.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าส่งออกหลายรายการที่
ส่งออกไปยังจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้จ านวนเพิ่มข้ึนในรอบห้าปีที่ผ่านมา 

 ภูมิภาคอาเซียนในห้าปีที่ผ่านมา สินค้าเคมีภัณฑณ์ส่งออกเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.88 ยานยนต์เพิ่มข้ึนร้อยละ 
14.55 เครื่องจักรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.81 และอาหารแปรรูปเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.67 นอกจากนี้ยังมีสินค้าสิ่งทอ 
เครื่องประดับ เครื่องเทศ กาแฟ และกุ้งเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 – 28 

 ส าหรับตลาดจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อินโดนีเซียส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ 
อาหารแปรรูป ยานยนต์ รองเท้า พลาสติค สินค้าประมง เครื่องหนัง กาแฟ และเครื่องเทศ เพื่อเพิ่มการส่งออกของ
อินโดนีเซีย กระทรวงการค้าเปิดศูนย์ AEC มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดส าหรับ ผู้ถือหุ้น 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถ่ิน ผู้ประกอบการ นักวิชาหาร และประชาชนทั่วไป  
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รัฐบาลอินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 4 

 ส านักงานสถิติกลางรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และอัตราเงินเฟ้อของ เดือนธันวาคม 2015 ที่ร้อยละ 
0.96 ดัชนีราคาผู้บริโภค 82 ประเทศ Merauke มีอัตราเงินเฟ้อสูงสุด ร้อยละ 2.87 กับดัชนีราคาผู้บริโภค 131.04 
ขณะที่ Cirebon มีอัตราเงินเฟ้อต่ าที่สุดร้อยละ 0.27 กับดัชนีราคาผู้บริโภค 118.94 

 เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของรัฐบาลที่ร้อยละ 4 เงินเฟ้อเกิดจากการเพิ่มข้ึนของดัชนีค่าใช้จ่ายกลุ่มอาหารคิด
เป็นร้อยละ 0.65 ของอัตราเงินเฟ้อปีต่อปี รวมทั้งที่อยู่อาศัย น้ ามันเช้ือเพลิง และผลิตภัณฑ์อาหาร 

 อัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2015 ต่ าที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากช่วงวันหยุดคริสมาสต์
และปีใหม่ 
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กระทรวงประมงของอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายการลงทุน 26 ล้านล้านรูเปียห์ 

 กระทรวงเดินเรือและการประมงตั้งเป้าหมายการลงทุนภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าปี 2016 มูลค่า 26 ล้านล้าน
รูเปียห์ เป้าหมายปีนี้สามารถบรรลุเป้าหมายตามการปรับปรุงด้านการประมงแบบยั่งยืน มีนักลงทุนต่างชาติจาก
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นอร์เวย์ และจีนสนใจที่จะลงทุนในภาคเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมกับการเลี้ยงสัตว์ทะเล กระทรวงประมงเปิดโอกาสใน
การลงทุนให้กับนักลงทุนต่างชาติใน 8 ภาคธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการเพาะพันธ์ุปลาทะเลและปลาน้ าจืด อุตสาหกรรมแช่
แข็งปลา และอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อดึงดูดนักลงทุนกระทรวงจะได้รับยินยอมและออกใบอนุญาตทางธุรกิจ
อย่างง่าย 

 ปีนี้ภาคการลงทุนจะขยายตัว นโยบายการเลื่อนการช าระหนี้กับเรือต่างประเทศ จะเปิดโอกาสการลงทุน
โดยตรงในภาคอู่ต่อเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ยังมีนโยบายห้ามใช้ cantrang เปิดโอกาสให้กับอุตสาหกรรมการ
ผลิตโดยตรง 
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ข้าวอินโดนีเซียแพงท่ีสุดในอาเซียน 

 อินโดนีเซียจ าเป็นต้องท าการทบทวนเพื่อเตรียมตัวต้อนรับ AEC โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ราคาข้าว
อินโดนีเซียแพงที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะเดียวกันรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนข้าวสูงที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

 กัมพูชา และพม่าเข้ามาจัดการข้าว สองประเทศเคยมีราคาสูงกว่าประเทศไทย ข้าวจากกัมพูชาและพม่าถูก
กว่าประเทศไทย เกษตรกรข้าวในสองประเทศมีการปรับปรุงที่ดี และพร้อมที่เผชิญหน้ากับจุคตลาดเสรีอาเซียน 
ในทางตรงกันข้ามราคาข้าวของอินโดนีเซียแพงที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะท าให้ยากต่อการแข่งขันในยุคตลาดเสรี 

 ภาคการเกษตรของอินโดนีเซียได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีละ 5 ล้านรู
เปียห์ ขณะที่ประเทศไทยได้รับเงินอุดหนุนข้าว 1 ล้านรูเปียห์ต่อปี รัฐบาลจ าเป็นต้องทบทวนประสิทธิภาพในการ
กระจายเงินอุดหนุนข้าว และมุ่งเน้นที่การปกป้องเกษตรกร หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการซื้อพืชผลที่
เก็บเกี่ยวในราคาที่เหมาะสม เป็นวิธีที่พืชผลของอินโดนีเซียสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนด้านราคาขาย 
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ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 30 ยังไม่รับรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 นักวิจัยเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจระหว่งประเทศจากสถาบันวิทยาศาสตร์อินโดนีเซีย (LIPI) แจ้ง ประชากรชาว
อินโดนีเซียต่ ากว่าร้อยละ 30 ยังไม่ตะหนักถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (MEA) ข้อมูลจากการวิจัยของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2,000 คนใน 16 จังหวัด โดยสุ่มจากผู้ประกอบการ, ประชาชน, นักวิชาการ และสมาคม ข้อมูล
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส าคัญส าหรับอินโดนีเซียที่จะสามารถที่จะแข่งขันไม่เพียงแต่ตลาดสินค้าประเทศ
อาเซียนอื่น เข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรัฐบาลควรด าเนินการกับสังคมทุกระดับจากระดับบนสู่ระดับล่าง 
เพื่อให้ประชาชนตะหนักถึงทักษะด้านแรงงน และวิธีการลงทุนในอาเซียน อินโดนีเซียจะเป็นเพียงผู้บริโภค และไม่
สามารถแข่งขันด้านการผลิต ถ้าราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่นส่งผลต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
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ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีมีบุคคล
น าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียลดลง 

 ข้อมูลการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียปีที่ผ่านมาสูงกว่าการคาดการณ์ เปรียบเทียบกับประเทศ
อื่น ๆ การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียลดลงไม่สลักส าคัญ ซึ่งคาดการณ์ที่ระหว่างร้อยละ 4.7 – 4.8 ต่ า
กว่าปี 2014 ที่ร้อยละ 5 ลดลงเพียงร้อยละ 0.2 – 0.3 ขณะที่ประเทศอื่นลดลงร้อยละ 1.5 – 3.0 สภาพเศรษฐกิจจะดี
ข้ึน  

 รายได้จากภาษีคาดว่าอยู่ต่ ากว่าร้อยละ 70 – 80 รายได้รัฐปิดที่ร้อยละ 84.7 หรือ 1,491 ล้านล้านรูเปียห์ 
โดยรายได้จากภาษีคิดเป็นร้อยละ 83 หรือ 1,235.8 ล้านล้านรูเปียห์ นอกจากนี้รายได้ที่ไม่ใช่จากภาษีคิดเป็นร้อยละ 
93.8 หรือ 252.4 ล้านล้านรูเปียห์ การใช้จ่ายของรัฐคิดเป็นร้อยละ 91.2 อัตราเงินเฟ้อปีที่ผ่านมาเพียงร้อยละ 3.3 ซึ่ง
ในปี 2014 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 8.3 
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