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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ .กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลน าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ 

********************************************************************************** 

เป้าหมายส าคัญของกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย: การสรุปข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและการเพิ่ม
การส่งออก 

สรุปข่าว 

Agus Suparmanto รัฐมนตรีว่ากระทรวงการค้าอินโดนีเซียประกาศนโยบายส าคัญในอีกห้าปี
ข้างหน้า ได้แก่ การสรุปการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศและการเพ่ิมการส่งออก ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดี Joko Widodo ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
ให้เติบโตจากร้อยละ 5.02 เป็น ร้อยละ 5.4-6.0  

ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงการค้าอินโดนีเซียจะเสริมสร้างการเติบโตด้านการลงทุน 
การค้าภายในประเทศ และการควบคุมเงินเฟ้อเพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า นอกจากนี้ จะมุ่งเน้นการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ การลดระบบราชการที่ซับซ้อน และการจัดการกับการขาดดุลการค้าและควบคุมการ
น าเข้าจากต่างประเทศ 

 ปัจจุบัน การเจรจาการค้าที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิมการส่งออกและการลงทุนของอินโดนีเย ได้แก่ Indonesia-
European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement แ ล ะ  Preferential Trade 
Agreement กับตูนีเซีย โมร็อกโก บังคลาเทศ และตุรกี  โดยท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
อินโดนีเซียมีเป้าหมายเพิ่มการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซร้อยละ 6.8-12.2 

 ในการควบคุมการน าเข้าสินค้า อินโดนีเซียให้ความส าคัญการน าเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุส่วนประกอบ
ส าหรับอุตสาหกรรมการส่งออกและการลงทุน ส่วนการส่งออกสินค้ามุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ น้ ามัน
ปาล์มดิบและถ่านหิน รวมถึงการส่งออกอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อิเล็กทรอนิกส์ และเคมีภัณฑ์ ส าหรับสินค้าที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ ประมง เครื่องจักรทั่วไป และ
ผลิตภัณฑ์ไม ้
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อินโดนีเซียเป็นประเทศเป้าหมายในการส่งออกสินค้าของไทย หากอินโดนีเซียลดการน าเข้า เพ่ือลดการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ก็จะส่งผลกระทบกับการส่งออกสินค้าของไทยโดยรวม 

หากอินโดนีเซียสามารถสรุปการเจรจาความตกลง CEPA กับสหภาพยุโรป และ PTA กับตูนีเซีย 
โมร็อกโก บังคลาเทศ และตุรกี ได้โดยเร็ว สินค้าอินโดนีเซียก็จะได้สิทธิประโยชน์ในตลาดดังกล่าวมากกว่า
สินค้าไทย เนื่องจากไทยยังอยู่ระหว่างเจรจา/ไม่มีความตกลงการค้ากับประเทศดังกล่าว  

 ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

************************************************************************************************** 

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของอินโดนีเซียลดลงในไตรมาสที่สาม 

สรุปข่าว 

 Onny Widjanarko โฆษกธนาคารกลางอินโดนี เซียกล่าวว่า การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของ
อินโดนีเซียในไตรมาสที่สามของปีนี้ลดลง เนื่องจากการขาดดุลการค้าน้ ามันและก๊าซลดลง ตามนโยบายการ
ควบคุมการน าเข้า รวมถึงนโยบายการปรับใช้ B-20  (การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลที่ผสมกับน้ ามันปาล์ม) ใน
ขณะเดียวกันส่วนเกินดุลการค้าสินค้าที่ไม่ใช่น้ ามันและก๊าซยังค่อนข้างคงที่ท่ามกลางการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ส่งออกลดลง นอกจากนี้ การปรับตัวที่ดีขึ้นของบัญชีเดินสะพัดได้รับ
การสนับสนุนจากการส่งเงินปันผลและการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ในต่างประเทศลดลง 

บัญชีทุนและการเงินมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์จริงและสินทรัพย์ทางการเงิน โดยในไตรมาส
ที่สามมีส่วนเกินดุลจากเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้ามาลงทุนในรูปแบบของสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนทางการเงิน
ในประเทศ ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการลงทุน และบริษัทเอกชนในอินโดนีเซียมีการกู้ยื มเงินต่างประเทศ
ลดลง 

บัญชีเดินสะพัดของอินโดนีเซียมียอดขาดดุล 7,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 2.7 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของปีนี้ ลดลงจาก 8,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือร้อยละ 2.9 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในไตรมาสก่อน โดยแนวโน้มการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2562 และ 2563 
ของอินโดนีเซียจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 – 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และอินโดนีเซียจะยังคงรักษาการ
ไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศ 

การส่งเงินปันผลกลับไปต่างประเทศลดลงและการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศมาอินโดนีเซียอาจ
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศต่อประธานาธิบดี Joko Widodo รวมถึงนโยบายในการ
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บริหารประเทศที่คาดว่าจะท าให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี นั้นหมายถึงการขันแข่งเพ่ื อ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะมีมากข้ึน  

 ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

************************************************************************************************** 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ให้ค าม่ันว่าจะรวบรวมข้อมูลอาหารให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน 

สรุปข่าว 

Airlangga Hartarto รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า อินโดนีเซียจะเริ่มใช้
ข้อมูลสินค้าเกษตร/อาหาร (ข้อมูลการผลิตและจ าหน่าย) ชุดเดียว แทนการใช้ข้อมูลจากหลายๆ แหล่งในปี
หน้า เพ่ือขจัดความสับสนและความขัดแย้งด้านนโยบายต่างๆ รวมถึงการส่งออกและการน าเข้า ระหว่าง
กระทรวงและสถาบันต่างๆ อย่างในอดีตที่ผ่านมา เช่น ความขัดแย้งด้านนโยบายข้าว การประเมินปริมาณข้าว
คงคลังมากเกินไปท าให้ไม่มีการน าเข้าและส่งผลกระทบต่อราคาข้าวภายในประเทศ หรือการน าเข้าข้าวในช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยต่อไปข้อมูลทางการเกษตรทั้งหมดจะมาจากกระทรวงเกษตรและการวางแผนเชิงพ้ืนที่  

 Syahrul Yasin Limpo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวว่า สิ่งส าคัญอีกประการคือ การหารือ
เรื่องพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และการพิจารณาภัยพิบัติทางธรรมชาติจากภาพถ่าย
ดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือให้มั่นใจว่า จะสามารถเลี้ยงดูประชากร 260 ล้านคนได้ 

การปรับปรุงข้อมูลการเกษตร/อาหารของอินโดนีเซีย จะส่งผลให้การประมาณการการน าเ ข้าสินค้า
เกษตรของอินโดนีเซียมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่อินโดนีเซียมุ่งมั่นลดการน าเข้า เพ่ือ
ช่วยลดการขาดดุลการค้าและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ ทั้งนี้ จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการ
ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยโดยตรง อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียยังคงขาดแคลนด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ง
อาจเปิดโอกาสให้แก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรของไทยที่สามารถขยายตลาดเพ่ิมการส่งออกมายัง
อินโดนีเซีย 

   ที่มา : Jakarta Globe ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

************************************************************************************************** 

 


