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ข่ ำวเด่ นประจำสั ปดำห์ จำกอินโดนีเซีย
รวบรวมโดยสานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ งจาการ์ ตา
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ADB และ IMP เริ่มกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ผูน้ าธุ รกิจ นักวิชาการ และ
ผูแ้ ทนจากประชาสังคม และองค์กรเพื่อการพัฒนา
เข้าร่ วมการประชุมประจาปี ธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเชีย (ADB) ครั้งที่ 49 ณ กรุ งแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศ
เยอรมนี โดยมีคณะกรรมการของผูว้ ่าการธนาคาร
อินโดนีเซียเข้าร่ วมในครั้งนี้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมกว่า
3,000 คน และมีเวทีสาหรับผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจที่สาคัญ เช่น รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังและการ
พัฒนา ผูว้ ่าการธนาคารกลาง ภาคเอกชน และประชาสังคมเพื่อหารื อเกี่ยวกับปั ญหาและสารวจแนว
ทางการแก้ปัญหาของเอเชี ยและแปซิ ฟิก นอกจากนี้ ยงั หารื อด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมใน
ภูมิภาค
ภายใต้แนวคิด “ความร่ วมมือเพื่อความยัง่ ยืน” ที่ประชุมจะเน้นเรื่ องความสาคัญของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน รวมถึงการพัฒนา และความจาเป็ นในการเชื่อมโยงระหว่างเอเชียและยุโรป
เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนล่าสุ ดเปลี่ยนเป็ นเป้ าหมายเพื่อการพัฒนาสหัสวรรษ โดยเน้นที่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากขึ้น และครอบคลุมถึงการพัฒนาทัว่ โลก
การสัมมนาร่ วมกันระหว่าง ADB และกองทุ นการเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) เพื่อเพิ่มการ
เชื่อมโยงทางการเงิน ระหว่างเอเชียและยุโรป และวิธีที่จะทาให้ผลประโยชน์ในปั จจุบนั สามารถขยาย
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และลดความเสี่ ยงลง เพื่อให้มนั่ ใจว่าในอนาคตถ้าหากมีปัญหาทางด้านการเงินใด ๆ จะสามารถจัดการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส านัก งานส่ ง เสริ ม การค้า ฯ ณ กรุ ง จาการ์ ต า มี ข ้อ สั ง เกตว่ า หาก ADB และ IMF สามารถ
เชื่ อมโยงความร่ วมมือได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ทิศทางเศรษฐกิจโลกจะมีความชัดเจนและเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนขึ้น
(แหล่ งที่มา : หนังสื อพิมพ์ JAKARTA POST ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559)

สิ นเชื่ อธนำคำรขยำยตัวในเดือนมีนำคม
การขยายตัวของสิ นเชื่อระหว่างธนาคารอินโดนีเซี ยเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูผ้ ลิตและค้า
ปลีกกูย้ มื เงินมากขึ้น เพื่อเพิ่มการผลิต และยอดขาย ยอดสิ นเชื่อคงค้าง ณ สิ้ นเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 8.4 เป็ น 4,027.2 ล้านล้านรู เปี ยห์ (304 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ) จากเดือ นกุมภาพันธ์ที่ร้อยละ 8.1
ธนาคารกลางตั้งเป้าการขยายตัวของสิ นเชื่อปี นี้ที่ร้อยละ 11 – 12
เดือนมีนาคม อัตราดอกเบี้ยเงินกูล้ ดลงเหลือร้อยละ 12.7 จากร้อยละ 12.79 ในเดือนกุมภาพันธ์
การขยายตัวด้านสิ นเชื่อเร็วขึ้น ส่ วนใหญ่มาจากการกูย้ มื เงินทุนหมุนเวียน
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ใช้เ ป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเป็ นหนี้ ระยะสั้ น ส าหรั บการซื้ อ วัต ถุ ดิ บ สิ น ค้า หรื อ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานอื่น ๆ ที่จาเป็ น ขยายตัวร้อยละ 6.3 คิดเป็ นมูลค่า 1,847 ล้านล้านรู เปี ยห์
สาหรับตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่อน โดยภาคการ
ผลิต การค้า โรงแรม และร้านอาหารเป็ นภาคที่มีการขยายตัวมากที่สุด
ในขณะที่สินเชื่อเพื่อการลงทุนระยะยาว ใช้สาหรับการขยายธุรกิจ ขยายตัวร้อยละ 11.6 คิดเป็ น
มูลค่า 1,021.8 ล้านล้านรู เปี ยห์ ลดลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 12.7
สานักงานส่ งเสริ มการค้าฯ ณ กรุ งจาการ์ ตา มีขอ้ สังเกตว่าหากธนาคารกลางอินโดนีเซี ยมีการ
ปรับลดดอกเบี้ยอ้างอิงต่าลงเป็ นระยะจะทาให้เศรษฐกิจอินโดนี เซี ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและต้นทุน
สิ นค้าไม่เพิ่มสู งมากนัก อย่างไรก็ดี ด้วยอัตราดอกเบี้ยกูย้ ืมในปั จจุบนั ทาให้ตน้ ทุนทางการเงินของ
ผูผ้ ลิตอินโดนีเซียอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างสู งส่ งผลถึงราคาสิ นค้าที่จาหน่ายย่อมสู งตาม ทาให้สินค้านาเข้า
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ยังสามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้ สาหรับผูส้ นใจเข้ามาลงทุนควรเตรี ยมการสาหรับเงินกูย้ ืมเพื่อให้มี
ต้นทุนทางการเงินที่สามารถแข่งขันได้
(แหล่งที่มา : หนังสื อพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559)

อินโดนีเซียเตรียมขึน้ แทนอันดับสำมตลำดสมำร์ ทโฟนในเอเชีย
จ านวนผู ใ้ ช้ส มาร์ ท โฟนในอิ น โดนี เ ซี ย คาดว่า จะ
ขยายตัวปี ละร้อยละ 30 – 50 ในอีกสามปี ข้างหน้า
คาดว่าจะกลายเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 3 ใน
เอเชีย
ข้อมู ลจากสมาคมโทรศัพท์มือถื อของอิ นโดนี เ ซี ย
(APSI) ปี นี้มีผใู ้ ช้งานสมาร์ทโฟน 5.2 ล้านคน และ
ในปี 2562 จะมีจานวนถึง 92 ล้านคน ประมาณการจากบริ ษทั eMarketer บริ ษทั วิจยั ตลาดของนิวยอร์ค
ปี 2558 อินโดนีเซียมีผใู ้ ช้สมาร์ทโฟนจานวน 55.4 ล้านคน การปรากฏตัวของสมาร์ ทโฟน 4G ราคาถูก
ผลักดันให้ประชาชนใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น
ชาวอินโดนีเซี ยปั จจุบนั ชอบใช้สมาร์ทโฟนเนื่องจากมีความสามารถในการเก็บข้อมูลที่สาคัญ
วีดีโอคอล และการให้บริ การต่าง ๆ ปั จจุบนั อินโดนีเซี ยเป็ นตลาดสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 3
ในภูมิภาคเอเชียรองลงมาจาก จีน และอินเดีย ผูใ้ ช้สมาร์ทโฟนในจีนคาดว่าปี นี้จะมีจานวน 563.3 ล้าน
คน จากปี ก่อน 525.8 ล้านคน อินเดียปี นี้ มีผูใ้ ช้สมาร์ ทโฟน 204.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่ 167.9
ล้านคน
อัตราการขยายตัว และจานวนผูใ้ ช้งานทาให้อินโดนีเซี ยเป็ นตลาดสมาร์ทโฟนที่สาคัญที่สุด ซัม
ซุงผูผ้ ลิตโทรศัพท์ของเกาหลีใต้ขายสมาร์ ทโฟนในอินโดนีเซี ยปี นี้ 7.3 ล้านเครื่ อง ส่ วนแบ่งการตลาด
คิดเป็ นร้อยละ 25 ตามมาด้วย Asus บริ ษทั ผูผ้ ลิตโทรศัพท์ของไต้หวันจานวน 4.7 ล้านเครื่ อง ส่ วนแบ่ง
การตลาดร้ อยละ 16 Smartfren และ Advan ผูผ้ ลิ ตในประเทศเป็ นอันดับ 3 และอันดับ 4 ส่ วนแบ่ ง
การตลาดคิดเป็ นร้อยละ 11 และ 9.6 ของตลาดในประเทศ
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อิ น โดนี เ ซี ย ต้อ งปรั บ ปรุ ง การครอบคลุ ม ของอิ น เตอร์ เ น็ ต และคุ ณ ภาพก่ อ น ตาม Global
Connectivity Index (GCI) 2016 โดยการสารวจของ Huawei ผูผ้ ลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3
ของโลก จากการสารวจด้านการสื่ อสารและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต อินโดนีเซียอยูใ่ นอันดับที่ 41 จาก
50 ประเทศ เนื่องจากความพยายามของรัฐบาลในการจัดหาใยแก้วนาแสงทัว่ ทั้งเกาะ โดยสรุ ปได้วา่ การ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
สานักงานส่ งเสริ มการค้าฯ ณ กรุ งจาการ์ ตา มีขอ้ สังเกตว่าสมาร์ ทโฟนกลายเป็ นปั จจัยสาคัญ
สาหรับชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน 4G ราคาถูกที่มีจาหน่ายในประเทศ อีกทั้งประชากรใน
ประเทศมีจานวนมาก ตลาดในประเทศจึงสามารถเติบโตได้อีกมาก อย่างไรก็ดี รัฐบาลอินโดนี เซี ย
พยายามเข้ามาควบคุมสมาร์ ทโฟนที่จาหน่ ายในตลาดโดยมีขอ้ มูลว่าภายในต้นปี 2560 สมาร์ ทโฟนที่
จาหน่ายภายในประเทศจะต้องมี 30% Local Content ซึ่ งเพิ่มจากปั จจุบนั ที่กาหนด 20% Local Content
โดยวิธีการคานวณ Local Content สามารถกาหนดได้จากปัจจัยตัวเครื่ องและซอฟท์แวร์
(แหล่ งที่มา : หนังสื อพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559)

อัตรำเงินเฟ้ออินโดนีเซีย เดือนเมษำยนชะลอตัวที่ร้อยละ 3.60
อัตราเงินเฟ้ อประจาปี ของอินโดนี เซี ยเดือนเมษายนชะลอตัวลงต่ากว่าการคาดการณ์ เนื่องจาก
ราคาอาหารและน้ ามันเชื้อเพลิงลดลง อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่ร้อยละ 3.60 ต่าที่สุดในปี นี้ รอยเตอร์
คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อประจาปี เดือนเมษายนที่ร้อยละ 3.78 ขณะที่เดือนมีนาคมอยูท่ ี่ร้อยละ 4.45
อัตราเงินเฟ้อหลักเดือนเมษายน เนื่องจากการบริ หารงาน และความผันผวนของราคาอาหาร ทา
ให้ลดลงเหลือร้อยละ 3.41 จากเดือนมีนาคมที่ร้อยละ 3.50 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อหลักในเดือนเมษายนจะ
อยูท่ ี่ร้อยละ 3.46
ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคลดลงร้อยละ 0.45 ธนาคารกลางอินโดนีเซี ยกาหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้ อปี
นี้ที่ร้อยละ 3 – 5 มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้ น 75 จุด โดยอัตราเงินเฟ้อยังคง
อยูใ่ นเป้าหมายที่กาหนด
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สานักงานส่ งเสริ มการค้าฯ ณ กรุ งจาการ์ ตา มี ขอ้ สังเกตว่าอัตราเงิ นเฟ้ อเดื อนเมษายนของ
อินโดนีเซี ยชะลอตัวเนื่องจากราคาอาหาร และน้ ามันเชื้อเพลิงลดลง ซึ่ งธนาคารกลางได้ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยมาตรฐานคาดว่าจะส่ งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ และการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
(แหล่ งที่มา : หนังสื อพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559)

บริษัทขนส่ งของอินโดนีเซียเปิ ดตัวระบบ Integrated Logistics Gateway
Asperindo สมาคมบริ ษ ัท ขนส่ ง แบบเร่ ง ด่ ว นของ
อิ น โดนี เ ซี ย วางแผนที่ จ ะเปิ ดตัว ระบบ Integrated
Logistics Gateway ในปี นี้ เพื่อเชื่ อมต่อสมาชิ กของ
สมาคมทุ กคนในการปรั บปรุ งความเร็ ว และระบบ
ความปลอดภัยของการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของความพยายามเพื่ อ สามารถแข่ ง ขัน กับ บริ ษ ัท
ขนส่ งชาติต่างๆ ในอาเซียน
Train Yuserma กรรมการสมาคม Asperindo กล่ า วว่า ลู ก ค้า ในปั จ จุ บัน ต้อ งการทราบความ
คืบหน้าในการจัดส่ งพัสดุ ทาให้ผขู ้ นส่ งจะต้องทาให้ขอ้ มูลเข้าถึงได้ง่ายทั้งผูส้ ่ งสิ นค้าและผูร้ ับสิ นค้า
ระบบเกตเวย์ดงั กล่าวจะเปิ ดตัวประมาณเดือนตุลาคม เพื่อ เชื่ อมโยงข้อมูลของสมาชิก Asperindo 300
ราย สามารถเข้าสู่ เครื อข่ายระหว่างหมู่เกาะได้อย่างง่ายดาย ผูข้ นส่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่ในอินโดนีเซี ยเป็ น
สมาชิกของ Asperindo รวมถึง Tiki และ Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ซึ่ งถ้าทางานร่ วมมือกันจะทา
ให้ผปู ้ ระกอบการเหล่านั้นเข้มแข็งมากขึ้น
จากการประเมิ น ของ Global Business Guide ปั จ จุ บัน ภาคโลจิ ส ติ ก ส์ ข องอิ น โดนี เ ซี ยมี การ
ขยายตัวสู งจากผลพวงของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล สมาคมตั้งเป้าการขยายตัวไว้ที่ร้อย
ละ 14 ในปี นี้ จากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
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อุตสาหกรรมขนส่ งและโลจิสติกส์ของอินโดนี เซี ยคาดว่าในอีก 4 ปี ข้างหน้าขยายตัวร้อยละ
15.4 คิดเป็ นมูลค่า 4,396 ล้านล้านรู เปี ยห์ (334 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ) ตลาดขนส่ งและโลจิสติกส์ปี
2558 มีมูลค่ารวม 2,152 ล้านล้านรู เปี ยห์ โดยในส่ วนของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีมูลค่า 1,573 ล้าน
ล้านรู เปี ยห์
สานักงานส่ งเสริ มการค้าฯ ณ กรุ งจาการ์ตา มีขอ้ สังเกตว่าเนื่องจากภูมิประเทศของอินโดนีเซี ย
เป็ นประเทศหมู่เกาะจานวนมาก หัวใจสาคัญคือการขนส่ งและโลจิสติกส์ รัฐบาลได้สนับสนุนด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณู ปโภคต่าง ๆ เอื้ออานวยต่อการขยายตัวของอุตสาหรรมโลจิ
สติ กส์ ในประเทศ โดยบริ ษทั โลจิ สติ กส์ เองก็ตอ้ งมี การพัฒนาหรื อปรั บปรุ งรู ปแบบการให้บริ การ
เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับบริ ษทั โลจิสติกส์ต่างชาติหลังการจัดตั้งชุมนุมเศรษฐกิจอาเซี ยน อย่างไรก็
ดี รัฐบาลอินโดนีเซี ยยังคงปกป้องอุตสาหกรรมนี้ให้แก่คนอินโดนีเซี ย โดยกาหนดสัดส่ วนการเปิ ดการ
ลงทุนจากชาติอาเซียนต่ากว่าสัดส่ วนที่ตกลงไว้ตามกรอบอาเซียน
นอกจากนี้ หากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปถึงระดับที่เหมาะสมแล้วย่อมทาให้ตน้ ทุนการ
ผลิตและการกระจายสิ นค้าในประเทศอินโดนีเซียลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะส่ งผลถึงความสามารถในการ
แข่งขันกับสิ นค้านาเข้า
(แหล่ งที่มา : หนังสื อพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2559)

อินโดนีเซียจะเปิ ดกำรถือครองอสั งหำริมทรัพย์ แก่ ชำวต่ ำงชำติ
Lippo Cikarang นิคมอุตสาหกรรมในกลุ่ม Lippo มี
ความหวังว่ายอดขายอสังหาริ มทรัพย์ปีนี้ จะมีการ
ปรับตัว เนื่องจากรัฐบาลค่อย ๆ เปิ ดเผยรายละเอียด
กฏหมายใหม่ที่อนุ ญาตให้ชาวต่างชาติเป็ นเจ้าของ
ห้องชุดระดับสู งในอินโดนีเซียได้
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ผลประกอบการไตรมาสแรกของบริ ษทั มีกาไรและรายได้ลดลง รายได้สุทธิ ของบริ ษทั ลดลง
ร้อยละ 19 มูลค่า 223 พันล้านรู เปี ยห์ (17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่รายได้ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.26
มูลค่า 546 พันล้านรู เปี ยห์ เนื่ องจากตลาดอสังหาริ มทรัพย์หดตัว รายได้ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มาจาก
บ้านที่อยูอ่ าศัย อพาร์ทเมนต์ และนิคมอุตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 35 ของรายได้ท้ งั สิ้ น ปั จจุบนั นิคม
อุตสาหกรรม Lippo Cikarang มีผอู ้ ยูอ่ าศัยมากกว่า 14,000 คน มีพนักงานกว่า 448,000 คน โรงงานผลิต
ในนิคมอุตสาหกรรม 920 โรงงาน
ประธานกรรมการ Lippo Cikarang กล่าวว่า ปี นี้บริ ษทั มีแผนการก่อสร้างโครงการแบบ Mixuse ระดับโลก บนที่ดิน 322 เฮกตาร์ ค่าใช้ประมาณ 250 ล้านล้านรู เปี ยห์ โดยตั้งชื่อโครงการว่า ‘Orange
Country’ Lippo Cikarang
รัฐบาลทะยอยเปิ ดเผยรายละเอียดความเป็ นเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ของอินโดนีเซี ยโดยสาหรับ
ชาวต่างชาติตาม Ministerial Decree ฉบับที่ 13/2016 ภายใต้กระทรวง Agrarian and Spatial Planning
จะทาให้ความต้องการอสังหาริ มทรัพย์ปรับตัว ในทิศทางที่ดีข้ ึน กฏกระทรวงที่อนุ ญาตให้ชาวต่างชาติ
เช่าซื้อห้องชุดหรู ระยะยาว (Long-term Lease) อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
สานักงานส่ งเสริ มการค้าฯ ณ กรุ งจาการ์ ตา มีขอ้ สังเกตว่าอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ของ
อิ นโดนี เซี ยแม้ว่าจะมี การชะลอตัวเนื่ องจากเศรษฐกิ จโลก แต่ ก็ยงั มี การขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อง กฏ
ระเบียบเรื่ องการเป็ นเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์สาหรับชาวต่างชาติที่จะมีผลบังคับใช้น้ นั จะสามารถ
กระตุน้ การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่ น
วัสดุ ก่อสร้ าง แรงงาน ปู นซี เมนต์ อี กทั้งการที่ ธนาคารกลางของอิ นโดนี เซี ยปรั บลดอัตราดอกเบี้ย
มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มกาลังซื้อให้กบั ประชาชนรวมถึงนิติบุคคลต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย
(แหล่ งที่มา : หนังสื อพิมพ์ JAKARTA GLOBE ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559)
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