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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

4 – 7 มิถุนายน 2562 
 

Bulog มั่นใจว่าขา้วในคลังสินค้ามปีริมาณเพียงพอก่อนเข้าสู่วันอีด Idul Fitri 

 คณะกรรมการโลจิสติกส์ของรัฐ (Bulog) ให้การรับรองว่า มีข้าวในคลังสินค้าและสินค้าพื้นฐานอื่นๆ 
เพียงพอ เพื่อจะตอบสนองความต้องการในช่วงเทศกาล Idul Fitri และระยะเวลาจนถึงปลายปี 2562 

 Tri Wahyudi Saleh ผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบัติการและการให้บริการสาธารณะกล่าวว่า ข้าวในคลังสินค้ามี
ค่อนข้างเพียงพอ มีข้าวในคลังสินค้าเกินกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอจนถึงเดือนธันวาคม 2562 และฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวครั้งต่อไป  

 นอกจากนี้ Bulog ซื้อข้าวสารจากเกษตรกรทั่วประเทศวันละ 10,000 – 15,000 ตัน เนื่องจากหลายพื้นที่
ยังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว 

 Saleh กล่าวว่า ในคลังสินค้ามีน้ าตาล แป้งสาลี และน้ ามันพืช ที่เพียงพอ และจะแทรกแซงตลาดเมื่อ
จ าเป็น เขากล่าวว่า เมื่อวานนี้ ได้ท าการตรวจสอบราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตลาด Pasar Minggu ในกรุงจาการ์ตา 
พบราคาน้ าตาลเพิ่มข้ึนเป็น 12,800 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม หลังจากนั้น จึงได้จัดส่งน้ าตาลเข้าสู่ตลาด ท าให้ราคา
น้ าตาลลดลง 

 เนื้อวัวในคลังสินค้ายังคงมีเพียงพอ และ Bulog ได้ก าหนดเพดานราคาที่กิโลกรัมละ 80,000 รูเปียห์ “เรา
ตรวจสอบราคาในชวาตะวันออกและชวาตะวันตก เนื้อวัวจ าหน่ายที่กิโลกรัมละ 110,000 รูเปียห์ ซึ่งไม่ได้มาจาก 
Bulog”  

 ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 

 

อินโดนีเซียปฎิญาณจะด าเนินการปฎิรูปโครงสร้างอยา่งต่อเนื่อง 
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รัฐบาลอินโดนีเซียให้ค ามั่นที่จะผลักดันการปฎิรูปโครงสร้างต่อไป ภายหลังจากอินโดนีเซียสามารถปรบัตวั
ดีข้ึน ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเพื่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการระหว่าง
ประเทศ (International Institute for Management Development : IMD) ในปี 2562 อินโดนีเซียอยู่ใน
อันดับที่ 32 จาก 63 ประเทศ ของการจัดอันดับการแข่งขันระดับโลก เพิ่มข้ึน 11 ต าแหน่งจากปีก่อนที่อยู่ในอันดับ
ที่ 43 เนื่องจากการท างานที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล รวมถึงการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคและสภาพธุรกิจ  
แม้ว่าอินโดนีเซียจะปรับตัวดีข้ึน แต่ยังคงต่ ากว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 25 และ
มาเลเซียอันดับที่ 22 ขณะที่สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 1 โดยล้มสหรัฐอเมริกาตกลงไปอยู่อันดับที่ 3 ฮ่องกงยังคงอยู่ใน
อันดับที่ 2  

Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า การปฎิรูปในอนาคตมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความไม่สมดุลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียกับประเทศอื่นๆ โดยความพยายามของ
รัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะช่วยปรับปรุงดุลการค้า 

Nufransa Wira Sakti โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า การยกระดับของอินโดนีเซียเป็นก้าวที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของการปฎิรูปโครงสร้างต่างๆ ที่ด าเนินการโดย
รัฐบาลเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของอินโดนีเซีย 

เขากล่าวเสริมว่า รัฐบาลจะผลักดันให้มีวาระการปฎิรูป “ในอนาคตรัฐบาลจะยังคงรักษาความมุ่งมั่นใน
การปฎิรูปโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน” 

การจัดอันดับดังกล่าวด าเนินการเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2532 โดยศูนย์การแข่งขันของโลก IMD ได้
รวบรวมสถิติจากประเทศต่างๆ และท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร 

     ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2562  

อินโดนีเซียพยายามเพิ่มการส่งออกโกโก้ไปสหภาพยุโรป 

 รัฐบาลอินโดนีเซียพร้อมที่จะเพิ่มการส่งออกโกโก้ และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป  

 Wahida ผู้ช่วยทูตฝ่ายเกษตรของอินโดนีเซียประจ าประเทศเบลเยี่ยมกล่าวว่า หนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ช้ัน
น าที่ความต้องการเพิ่มข้ึน ได้แก่ ช็อกโกแลต หรือโกโก้ ดังนั้น อินโดนีเซียมุ่งมั่นที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกโกโก้ที่
มีคุณภาพ พร้อมกับผลิตภัณฑ์จากโกโก้แบบยั่งยืน 
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 มูลค่าการค้าโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ของอินโดนีเซียแสดงแนวโน้มเชิงบวกในทุกปี มูลค่าการส่งออก
โกโก้ของอินโดนีเซียไปยังสหภาพยุโรป ปี 2561 มูลค่า 215.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 22 จากปี 2560 
ที่มูลค่า 201.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์จากโกโก้
ทั้งสิ้นของสหภาพยุโรปที่ 27,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 จากข้อมูล Eurostat สหภาพยุโรปน าเข้าโกโก้จาก Ivory Coast 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กาน่า 1,500 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไนจีเรีย 672 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสหภาพยุโรปเป็นผู้บริโภคโกโก้รายใหญ่ที่สุดในโลก
โดยเฉลี่ยคนละ 8-9 กิโลกรัมต่อปี 

 จากข้อมูล Meery Astrid Indriasari ผู้ช่วยทูตพาณิชย์ของอินโดนีเซียในกรุงบรัสเซล การเปิดเสรีทางการ
ค้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในสหภาพยุโรป เป็นกุญแจส าคัญในการเจรจาข้อตกลงความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอินโดนีเซียกับสหภาพยุโรป (IEU-CEPA) 

 ความพยายามดังกล่าวสามารถเพิ่มการส่งออกโกโก้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ สู่ตลาดสหภาพยุโรป โดยปัจจุบัน 
อินโดนีเซียในเบื้องต้นได้เสนอสินค้ากว่า 10,000 รายการ รวมถึงโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ในการเจรจา
ดังกล่าว 

 Astrid กล่าวว่า “เราหวังว่าจะสามารถเร่งกระบวนการเจรจาให้แล้วเสร็จทันกับประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่มี
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปอยู่แล้ว”  

 ในทางกลับกัน ความต้องการเมล็ดโกโก้ภายในประเทศก็เพิ่มข้ึน นอกจากการส่งออกเมล็ดโกโก้แล้ว 
อินโดนีเซียก าลังพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปโกโก้เพื่อการส่งออกในปัจจุบัน 

 ปี 2561 อินโดนีเซียน าเข้าเมล็ดโกโก้ 240,000 ตัน มูลค่า 528 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อุปทานเมล็ดโกโก้ใน
ประเทศไม่สามารถตอบสนองก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปโกโก้ได ้

 Wahida กล่าวว่า โรงงานแปรรูปโกโก้ท าการแปรรูปเมล็ดโกโก้เป็นสินค้ากึ่งส าเร็จรูป  เพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศผู้บริโภครายใหญ่ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น 

 เนยโกโก้ยังคงเป็นสินค้าส่งออกช้ันน าของอินโดนีเซีย ปริมาณการส่งออกปี 2561 จ านวน 24,600 ตัน 

ที่มา : Antaranews ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2562  

 

  

  


