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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 
สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 

วันที่ 2 – 6 กันยายน 2562 
 

ธนาคารกลางอินโดนีเซียเน้นความส าคัญของนโยบายแบบผสมผสานในยุคดิจิตอล 

 Perry Warjiyo ผู้ว่าการธนาคารอินโดนีเซีย (BI) ให้ความส าคัญกับนโยบานแบบผสมผสานเพ่ือเผชิญหน้า
กับการเติบโตอย่างรวดเร็วของยุคดิจิตอลในภาคเศรษฐกิจและการเงิน 

 เขายืนยันในระหว่างการเปิดสัมมนาเรื่อง การรักษาเสถียรภาพ การเสริมสร้างแรงกระตุ้นของการเติบโต
ท่ามกลางความไม่แน่นอนของยุคดิจิตอล “นายธนาคารและผู้ถือนโยบายต้องตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของยุคดิจิตอล”  

 เขาชี้ให้เห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงินต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น และเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ธุรกิจการเงินการธนาคาร ทั้งการให้บริการกองทุนเคลื่อนที่และบริการช าระเงินให้แก่ประชาชน 

 ดังนั้น นโยบายแบบผสมผสานนับว่า เป็นสิ่งจ าเป็นทางด้านการเงินและมหภาค เพ่ือสนับสนุนความ
พยายามของตลาดการเงิน 

 นอกจากนี้ นโยบายแบบผสมผสานก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นระหว่างธนาคารกลาง หน่วยงานทางการเงิน และ
หน่วยงานด้านการให้บริการทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันและการสื่อสาร  เพ่ือให้นักธุรกิจสามารถ
ก าหนดนโยบาย/การด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ว่าการธนาคารอินโดนีเซียกล่าวว่า นโยบายแบบผสมผสามได้รับการสนับสนุนภายใต้วิสัยทัศน์ของระบบ
การช าระเงินของอินโดนีเซียปี 2568 ที่ธนาคารกลางเป็นผู้ก าหนด เพ่ือสนับสนุนการผสมผสานของเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการเงินในประเทศ 

 เขาอธิบายว่า “นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในการตอบสนองการเชื่อมต่อ Fintech กับอุตสาหกรรมธนาคาร
ดิจิตอล เพื่อหลีกเลี่ยงธนาคารไซเบอร์และสนับสนุนนวัตกรรม” 
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 เขากล่าวเสริมว่า “ความสมดุลด้านนวัตกรรมมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือรับมือกับยุคดิจิตอล โดย
ต้องรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของประชาชน” 

 ธนาคารกลางอินโดนีเซียเร่งกระตุ้นการใช้นโยบายแบบผสมผสานเพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ช่วยรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินและความปลอดภัยของประชาชนที่จะสนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะน ามาใช้เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และมีความถูกต้องแม่นย ามากข้ึน 

             ที่มา : Antara News ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  

 

รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียเห็นด้วยกับเป้าหมาย 

การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2563 ที่ร้อยละ 5.3 

 สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ซึ่งจะเป็น
รากฐานส าหรับการวางแผนต่างๆ ภายใต้ร่างงบประมาณของรัฐปี 2563 

 เป้าหมายดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเสนองบประมาณรัฐในปีหน้า ควบคู่กับสมมติฐานทาง
เศรษฐกิจมหภาคอ่ืนๆ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.1 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 13,900 – 14,400 รู
เปียห์ต่อดอลลาร์สหรัฐ และอัตราตั๋วเงินคลังระยะเวลา 3 เดือนร้อยละ 5.4 

 แม้ว่ารัฐบาลจะมองในแง่ดีว่าจะสามารถบรรลุตามเป้าหมาย Sri Mulyani Indrawati รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกล่าวว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มที่จะถูกขัดขวางจากประสิทธิภาพการ
ส่งออกที่ชะลอตัว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะความตึงเครียดทางการค้าที่เพ่ิมขึ้น
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยทั้งสองประเทศเป็นประเทศส่งออกส าคัญส าหรับผลิตภัณฑ์ของอินโดนีเซีย 

 รัฐมนตรี Sri Mulyani กล่าวว่า รัฐบาลจะกระตุ้นการส่งออกโดยการสนับสนุนด้านการเงินผ่านโครงการ
บัญชีดอกเบี้ยของประเทศ และหาตลาดใหม่แทนที่จะขึ้นอยู่กับตลาดดั้งเดิมอย่างจีนหรือสหรัฐอเมริกา 

 เธอกล่าวในการหารือกับ Commission XI ที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลทางการเงิน “สถานการณ์ดังกล่าว
จะสร้างแรงผลักดันเชิงบวกส าหรับการส่งออกของปีหน้าเมื่อเทียบกับปีนี้” 
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 ขณะเดียวกัน Sri Mulyani คาดการณ์ว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโต ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายยังคงทรงตัวที่ร้อยละ 5 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา แม้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะยังผันผวน เธอประมาณการณ์
ว่าอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคอยู่ที่ร้อยละ 5 ไปจนถึงสิ้นปี 

 ในระหว่างการพิจารณา 9 ใน 10 ปัจจัย ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๆ เห็นด้วยกับเป้าหมายการพัฒนา
ของประเทศ รวมถึงอัตราการว่างงานร้อยละ 4.8 – 5.1 อัตราความยากจนร้อยละ 8.5 – 9 Gini ratio 0.375 – 
0.380 และดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ี 72.51  

 รัฐบาลอินโดนีเซียก าหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2563 ที่คาดว่าจะสามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลก าลังเร่งพัฒนาด้านการส่งออกของประเทศโดยการหาตลาดใหม่เพ่ือทดแทน
ตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา 

                               ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562                         

 

ภาคสิ่งทอของอินโดนีเซียต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินโดนีเซียเข้าสู่ปีที่สดใสมากขึ้น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะเพ่ิมอุปสรรค 

 ข้อมูลจากส านักงานสถิติกลาง (BPS) ปี 2561 ภาคธุรกิจขยายตัวร้อยละ 8.7 และเป็นหนึ่งในห้าของ
อุตสาหกรรมหลักของประเทศภายใต้แผนงาน Making Indonesia 4.0 Roadmap เพ่ือเพ่ิมการสร้างงานและ
กลายเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีส่วนร่วมส าคัญในการส่งออกของประเทศ 

 ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรม Ade Sudrajat ประธานสมาคมสิ่งทอของ
อินโดนีเซีย (API) แนะน าว่า รัฐบาลควรก าหนดกลยุทธ์เพ่ือพิชิตผลกระทบของสงครามการค้า 

 Ade กล่าว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศที่ก าลังพัฒนา ไม่
ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อุตสาหกรรมสิ่งทอควรที่จะอยู่รอด แต่ต้องด าเนินการบางอย่าง โดยรัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่
ชัดเจน 

 เขากล่าวถึง สามสิ่งส าคัญทีอุ่ตสาหกรรมและรัฐบาลต้องมุ่งเน้น เพ่ือท าให้อุตสาหกรรมนี้แข็งแกร่ง 
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 Ade กล่าวว่า ประการแรกเราต้องรักษาตลาดในประเทศที่มีความตื่นตัวสูง ต่อผลกระทบของสงคราม
การค้า เราจะต้องมั่นใจว่า กฎระเบียบจะไม่เป็นอุปสรรคหรือสร้างความยากล าบากให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรม ประการที่สองเราต้องขยายตลาดดั้งเดิมของเราไปยังภูมิภาคอ่ืน ได้แก่ ตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และอเมริกาใต้ โดยในส่วนของอเมริกาใต้มีศักยภาพและอินโดนีเซียมีข้อตกลงทางการค้าร่วมกับชิลีอยู่แล้ว 
ประการที่สาม ธุรกิจะต้องเข้าถึงตลาดให้มากที่สุด อย่านิ่งเฉย  

 อุตสาหกรรมสิ่งทอจะด าเนินการได้เป็นอย่างดีในระยะยาว การส่งออกสิ่งทอของอินโดนีเซียเพ่ิมขึ้น
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาสามปี โดยปี 2561 มูลค่าส่งออก 13.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี 2560 มูลค่า 12.8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และปี 2558 มูลค่า 12.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง Ade เชื่อว่าปีนี้จะเพ่ิมขึ้นเป็น 15 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 

 เส้นใยเรย่อน (VSF) หรือ artificial cotton fibers เป็นเส้นใยธรรมชาติและย่อยสลายได้ เส้นใยเหล่านี้ท า
จากเยื่อไม้และเยื่อกระดาษ โดยแบ่งตามลักษณะของเส้นใยที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นง่าย และสามารถ
น าไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอในบ้าน ของตกแต่งบ้าน วัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าทอ และ
เสื้อถัก 

 จากรายงานของ Fiber Organon ปี 2563 ความต้องการเส้นใยของโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 
จ านวน 8 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2544 มากกว่าสี่เท่า Fiber2fashion คาดการณ์ว่าปี 2566 การบริโภคเส้นใยเร
ย่อนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งจีนมีบันทึกการเติบโตที่มีศักยภาพมากที่สุดร้อยละ 6.1 รองลงมา ได้แก่ 
อินเดียร้อยละ 7.2 และอินโดนีเซียร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปีนี้ 

 เขากล่าวว่า “การส่งออกที่แข็งแกร่งที่สุดของเราคือเสื้อผ้า แต่อุปสรรคที่ส าคัญคือจ าเป็นต้องน าเข้า
วัตถุดิบ แต่ตอนนี้ก าลังมองหาเส้นใยเรย่อน” 

 Asia Pacific Rayon (APR) เป็นผู้น าอุตสาหกรรมเส้นใยเซลลูโลสในอินโดนีเซีย APR ตอบสนองข้อ
เรียกร้องของโลกด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมถึงสิ่งทอ ขณะที่ อุตสาหกรรมแฟชั่นต้องการใช้วัสดุที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน APR จึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรย่อนมาจากวัสดุทดแทนและย่อยสลายได้ 

 APR ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเส้นใยเรย่อนที่มีก าลังการผลิตปีละ 240,000 ตัน บริษัทได้ท าการ
ส่งออกสินค้าไปยัง 14 ประเทศตั้งเริ่มด าเนินการเมื่อต้นปีนี้ ได้แก่ ตุรกี ปากีสถาน บังคลาเทศ เวียดนาม มอริเซียส 
ศรีลังกา เนปาล บราซิล เยอรมัน โปรตุเกศ อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอินเดีย 
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 

 

 ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเรย่อนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยท าการผลิตเรย่อนในประเทศ APR 
หวังว่าไม่เพียงแต่จะช่วยให้อุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศเติบโต แต่ช่วยลดการพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ 

 Ade กล่าวว่า ธุรกิจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับน าคณะการค้าไปเยือนประเทศอ่ืนๆ APR สามารถไปชิลีเพ่ือ
เสนอแนะน าเกี่ยวกับเรย่อน 

 เมื่อราคาสินค้าของจีนลดลง บริษัทอาจจะเผชิญกับการแข่งขันที่มากข้ึน อย่างไรก็ตาม Ade กล่าวว่า APR 
สามารถเสนอวัสดุกึ่งส าเร็จรูปให้แก่จีนได ้“เราไม่มีปัญหากับจีน การท าเช่นนี้ APR จะสามารถเพ่ิมการส่งออกและ
ก าลังการผลิต” 

 อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญของอินโดนีเซียที่มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจของประเทศ 
เดิมมักน าเข้าวัตถุดิบเพ่ือน ามาผลิต แต่ปัจจุบันมีการผลิตเรย่อนในประเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอใน
ประเทศ และท าการส่งออกไปยังต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอจากต้นน้ าไป
จนถึงปลายน้ า 

                             ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562                         

 

 


