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หัวข้อข่าว ทิศทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปี 2560
ข้อเท็จจริงข่าว รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 5.1 ในปี 2560
ปัจจัยที่ต้องจับตาคือกาลังซื้อของผู้บริโภคและการลงทุน
ธนาคารโลกคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปี 2560 ที่ร้อยละ 5.3 ธนาคารแห่ง
อิน โดนี เซีย (BI) ประเมิน ว่าเศรษฐกิจ จะเติบโตในช่วงร้อยละ 5-5.4 รัฐบาลอินโดนีเซียประเมิน ในข้อมู ล
ประกอบการของบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินว่าเศรษฐกิจจะเติบโตร้อยละ 5.1 ปัจจัยบวกของเศรษฐกิจ
อิน โดนี เซีย ในปี ห น้ า มาจากรายได้ภ ายใต้โครงการนิรโทษกรรมทางภาษี ราคาสิ น ค้าโภคภัณ ฑ์ ส าคัญ ของ
อินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ามัน ยางพารา และถ่านหิน ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและกาลังซื้อในพื้นที่สุ
มาตราและกลิมันตัน
อัตราแลกเปลี่ ย นเงิน รูเปี ย ห์ ต่ อเหรียญสหรัฐ ฯ คาดการณ์ ว่าจะควบคุ มให้ อยู่ในระดับ 13,100 –
13,300 รูเปียห์/เหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี 2559 มีสัญญาณบวกด้านเงินทุนต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียซึ่งมีการให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าดึงดูดใจ นโยบายผลักดันการให้กู้ยืมแก่
ธุรกิจรายย่อยคาดว่าจะช่วยผลักดันเงินหมุนเวียนในระบบ กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยสร้างงานให้แก่ชุมชน
Fintech จะช่วยให้ระบบการเงินของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีธนาคาร
BI ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 4±1 ซึ่งขึ้นกับนโยบายของรัฐบาลว่าจะยกเลิกการอุดหนุน
LPG และค่าไฟฟ้าสาหรับผู้บริโภครายย่อยหรือไม่ และในปี 2560 รัฐบาลอินโดนีเซียจะดาเนินการนโยบาย
ขาดดุ ล งบประมาณ และจะให้ ค วามส าคั ญ กับ Tax compliance เพื่ อ ให้ ภ าครัฐ สามารถเก็ บ ภาษี ได้ ต าม
เป้าหมาย
Faisal Basri นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจมีแรงกดดันจากการใช้ จ่าย
ของผู้บริโภคที่ชะลอตัว และการลงทุน เนื่องจากโครงสร้างสัดส่วน GDP ประกอบด้วยการบริโภค การลงทุน
และรายจ่ายภาครัฐ ในสัดส่วนร้อยละ 55 ร้อยละ 32 และร้อยละ 10 ตามลาดับ
Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐาน
และการผ่อนคลายกฏระเบียบยังคงเป็นสิ่งสาคัญในปีหน้า พร้อมกับการปรับปรุงด้านอื่น ๆ เพื่อลดการพึ่งพา
การนาเข้าของอุตสาหกรรมในประเทศ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ออกมาคาดว่าส่งผลต่อความต้องการ
สินเชื่อ และผลักดันให้สินเชื่อเติบโตร้อยละ 7 – 11 สูงกว่าที่ประมาณการในปีนี้ร้อยละ 7 – 9 เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายรัฐบาลจะต้องขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั่วประเทศจะช่วยสนับสนุนความจาเป็นด้านการ
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ลงทุน “เราจาเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนเงินออมของประเทศ ปัจจุบันเพียงร้อยละ 33 ในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 44 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 7 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินออมอย่างเต็มที่
บริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน 120 บริษัท ส่วนใหญ่เพิ่งเริ่มต้น ปัจจุบันดาเนินงานในอินโดนีเซียแยก
เป็นส่วนต่าง ๆ เช่น การให้กู้ยืมแบบ peer-to-peer, e-wallets การระดมทุนจากมวลชน และการจัดการทาง
การเงิ น ข้ อ มู ล จากองค์ ก รทางการเงิ น (OJK) คาดการณ์ ว่ า จะมี ก ารท าธุ ร กรรมทั้ ง หมดผ่ า น fintech
platforms มูลค่า 14.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปี 2563 อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 18.8
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจอินโดนึเซียที่ต้องจับตา ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย FED นโยบายอนุรักษ์
นิยมของประธานาธิบดีอเมริกาคนใหม่ และเศรษฐกิจของจีน โดยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
และจีน ร้อยละ 1 กระทบต่อเศรษฐกิจอินโดนีเซียร้อยละ 0.05 และร้อยละ 0.11 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมี
ปัจจัยด้านราคาน้ามันในตลาดโลก และการเมืองในภูมิภาคยุโรป
ทิ ศทางนโยบายของอิ น โดนี เซี ย ในปี 2560 จะเป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจาก Economic Package ที่ ได้
ประกาศออกมาแล้ว 14 ฉบับ ซึ่งยังคงต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้อง และการปรับปรุง
โครงสร้างเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การจูงใจในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การใช้วัตถุดิบภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนาเข้า การประสานงานกับภาคการเงิน
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และการอุดหนุนค่าพลังงานในภาคอุตสาหกรรมบางประเภทเพื่อลด
ต้นทุน นอกจากนี้ อาจมีการผลักดันให้ค่าเงินรูเปียห์ไม่ผูกติดกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ
บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. ทิศทางนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียยังคงเป็นใน
ลักษณะการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศและลดการพึ่ งพาสิ นค้าน าเข้า สิ นค้าที่ยังไม่ส ามารถผลิ ตได้
เพียงพอกับความต้องการใช้ต่อเนื่องภายในประเทศยังมีศักยภาพในการค้าในขณะที่สินค้าเกษตรตามฤดูกาล
อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายลดการพึ่งพาสินค้านาเข้าบ้าง รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามส่งเสริมการลงทุน
และจัดระเบียบข้อกาหนดต่างๆ ให้เอื้อต่อการลงทุน อย่างไรก็ดี สาหรับกิจการลงทุนที่ให้บริการในลักษณะ
เดียวกับกิจการของรัฐหรือมีผู้ให้บริการรายใหญ่ในอินโดนีเซียแล้ว ควรติดตามทิศทางนโยบายของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
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