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ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

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

อินโดนีเซียวางแผนการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้ากับ EFTA 

สรุปข่าว 

  เมื่อเร็วๆ นี้ สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียอนุมัติร่างข้อตกลงการค้ากับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 
(European Free Trade Association : EFTA) ท ี ่คาดว ่า  จะอำนวยความสะดวกด ้านการลงท ุนจาก
ต่างประเทศและเปิดการค้าเสรีสำหรับสินค้าและบริการ โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มและโลหะดิบ 

 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอินโดนีเซียกับ EFTA (IE-CEPA) ได้รับการอนุมัติจากสภา
ผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยจะเป็นประตูของอินโดนีเซียสู่ตลาดยุโรปกลุ่มนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ 

 Shinta Kamdani รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมของอินโดนีเซ ีย (Kadin) กล่าวว่า       
ความตกลงฯ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของอินโดนีเซียที่จำหน่ายทองคำ นิกเกิล น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 
กาแฟ ชา รองเท้า ผลิตภัณฑ์ประมง เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์สายรัด และสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แม้ว่า
การค้าของอินโดนีเซียกับ EFTA จะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการค้ากับสหภาพยุโรป แต่ EFTA ดำรง
ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในยุโรป แม้ว่าจะไม่ใช่สมาชิกของสหภาพยุโรปก็ตาม 

 นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ให้คำมั่นที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากอินโดนีเซียร้อยละ 91.04 และ
ร้อยละ 81.74 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 99.75 และร้อยละ 99.65 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของประเทศ
ตามข้อมูลกระทรวงการค้าอินโดนีซียปี 2562 ทั้งนี้ ความร่วมมือกับ EFTA เป็นความร่วมมือกับประเทศใน
ยุโรปครั้งแรกของอินโดนีเซีย โดยมีการลงนามความตกลงฯ ในปี 2561 หลังจากใช้ระยะเวลาในการเจรจานาน
ถึง 7 ปี อยางไรก็ตาม จากผลกระทบต่อการค้าโลกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ข้อมูลจากสำนักสถิติของ
อินโดนีเซีย (BPS) แสดงมูลค่าการส่งออกของอินโดนีเซียไปยัง EFTA เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่า 29.96 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 80.46 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และการนำเข้าจาก EFTA มูลค่า 46.9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
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 ทั้งนี้ ภาพรวมการค้าของประเทศดีขึ ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เดือนมีนาคม 2564 มูลค่าการ
ส่งออกของอินโดนีเซีย 18,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และมูลค่า
การนำเข้า 16,790 ล้านดอลลาร์สหัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.73 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

นอกจากนี้ IE-CEPA ครอบคลุมการค้าภาคบริการ ได้แก่ สาขาการศึกษา วิชาชีพ สิ่งแวดล้อม การ
ท ่องเท ี ่ยว การเง ิน เทคโนโลย ีการประมง 
พลังงานทดแทน บริการโลจิสติกส์ และอื ่นๆ 
โดยประโยชน์สูงสุดที่อินโดนีเซียจะได้รับจาก
ตลาด EFTA ไม่ใช่เป็นเพียงตลาดส่งออก แต่เป็น
โอกาสในความร่วมมือด้านภาคบริการและการ
ลงทุน  

 Fajar Usman ผู้อำนวยการด้านความ
ร ่ ว มม ื อ ใ นก า รล งท ุ น จ าก ต ่ า งป ร ะ เ ท ศ 
คณะกรรมการประสานงานด ้านการลงทุน
(BKPM) กล่าวว่า ภายใต้ความตกลงดังกล่าว
อินโดนีเซียให้ได้คำมั่นที่จะเปิดเสรี  95 สาขา
ย่อยในภาคบริการ 11 สาขา ไม่รวมถึงการ
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บริการด้านสันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา โดยเมื่อปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การ
ส่งออกภาคบริการของอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 48.69 และการนำเข้าภาคบริการลดลงร้อยละ 34.66 

 นอกจากด้านการค้าแล้ว อินโดนีเซียยังมุ่งมั่นเปิดเสรีด้านการลงทุน 182 สาขาย่อย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคการผลิต เกษตรกรรม การประมง การทำเหมืองแร่ การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและเครื่องปรับอากาศ  การ
ประปา และการบริหารจัดการของเสีย 

 จากข้อมูลของ BKPM เมื่อปี 2563 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากประเทศไอซ์แลนด์ 
ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 137.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวน
เงินลงทุนดังกล่าวถูกนำไปใช้กับ 622 โครงการ ที่ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยบริษัทสวิตเซอร์แลนด์   

 นอกจากนี้ จากข้อมูลเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศนอร์เวย์ เมื่อปี 2562 กองทุนความมั่น
คั่งแห่งชาติของนอร์เวย์ (SWF) ลงทุนในบริษัทอินโดนีเซีย 79 แห่งด้วยมูลค่าการลงทุน 1,860 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ซ่ึงรวมถึงบริษัทโทรคมนาคมของรัฐ บริษัทเหมืองแร่และก๊าซ บริษัทอาหารและเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ เช่น 
Indofood, Mayora และ Sido Muncul 

 กระทรวงการคลังอินโดนีเซียมีแผนที ่จะออกกฎระเบียบด้านภาษีนำเข้าและกระทรวงการค้า
อินโดนีเซียมีแผนที่จะออกกฎระเบียบด้านการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตามความตกลงดังกล่าว โดยกระทรวง
การค้าคาดว่า จะดำเนินการดังกล่าวในช่วงครึ่งปีหลังจากการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้อนุมัติข้อกำหนดใน IE-CEPA 
ในการผ่อนปรนภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซีย โดยสวิตเซอร์แลนด์จะลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์มของ
อินโดนีเซียร้อยละ 20 – 40 ภายใต้ความตกลง IE-CEPA 

 Muhammad Lutfi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้ากล่าวว่า รัฐบาลจะส่งเสริมมาตรฐานด้านน้ำมัน
ปาล์มแบบยั่งยืน หรือ ISPO ทั้งนี ้ Andry Satrio Nugroho นักเศรษฐศาสตร์สถาบันเพื ่อการพัฒนาด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน (Indef) กล่าวว่า การอนุมัติดังกล่าวหมายความว่า น้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความตกลงดังกล่าว โดยความตกลง IE-CEPA จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ส่งออกของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม และรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ส่งออกไปยังประเทศใน
ยุโรปด้วย 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียอนุมัติร่างความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอินโดนีเซียกับ 
สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) หรือ IE-CEPA เมื ่อว ันที ่ 9 
เมษายน 2564 โดยความตกลงดังกล่าวจะเป็นประตูของอินโดนีเซียสู่ตลาดยุโรปกลุ่มนี้ ซึ ่งประกอบด้วย 
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ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะอำนวยความสะดวกการเปิดการค้าเสรีสำหรับ
สินค้าและบริการ โดยเฉพาะน้ำมันปาล์มและโลหะดิบ รวมทั้งการลงทุนจากต่างประเทศ ของอินโดนีเซีย 

นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ให้คำมั่นที่จะยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากอินโดนีเซียร้อยละ 91.04 และ
ร้อยละ 81.74 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 99.75 และร้อยละ 99.65 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของประเทศ 
ตามลำดับ นอกจากนี้ ประโยชน์สูงสุดที่อินโดนีเซียจะได้รับจากตลาด EFTA ไม่ใช่เป็นเพียงตลาดส่งออกและ
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งออกของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม และรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
เท่านั้น แต่เป็นโอกาสในความร่วมมือด้านภาคบริการและการลงทุน โดย IE-CEPA ครอบคลุมการค้าภาค
บริการ ได้แก่ สาขาการศึกษา วิชาชีพ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว การเงิน เทคโนโลยีการประมง พลังงาน
ทดแทน บริการโลจิสติกส์ และอ่ืนๆ อินโดนีเซียให้ได้คำมั่นที่จะเปิดเสรี 95 สาขาย่อยในภาคบริการ 11 สาขา 
รวมทั้งมุ่งมั่นเปิดเสรีด้านการลงทุน 182 สาขาย่อย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต เกษตรกรรม การประมง 
การทำเหมืองแร่ การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและเครื่องปรับอากาศ การประปา และการบริหารจัดการของเสีย  

ความตกลงการค้ากับ EFTA เป็นความร่วมมือกับประเทศในยุโรปครั้งแรกของอินโดนีเซีย โดยมีการลง
นามความตกลงฯ ในปี 2561 หลังจากใช้ระยะเวลาในการเจรจานานถึง 7 ปี  

     ที่มา : Jakarta Post ลงวนัที่ 20 เมษายน 2564 

 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสัญญาว่าจะไม่มีการนำเข้าข้าวจนถึงสิ้นปี 2564 

สรุปข่าว 

 แผนการนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน ทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเกษตกร จนใน
ที่สุดประธานาธิบดี Joko Widodo (Jokowi) ยุติข้อขัดแย้ง โดยสัญญาจะไม่มีการนำเข้าข้าวจนถึงเดือน
มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ประธานาธิบดี Jokowi ได้กล่าวถึง ความเป็นไปได้
ที่จะปิดการนำเข้าข้าวจนถึงสิ้นปีนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ผลผลิตต้องมีเพียงพอ โดยกล่าวว่า จริงๆ แล้ว รัฐบาลไม่
ต้องการนำเข้าข้าว แต่จากการคำนวณถึงผลกระทบจากน้ำท่วมและโรคระบาดที่อาจทำให้ปริมาณข้าวไม่
เพียงพอ ดังนั้น จึงอาจจำเป็นต้องทำการสำรองข้าว แตห่ากผลผลิตในประเทศดีก็อาจจะไม่มีการนำเข้าข้าว  

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 แผนการนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน ทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและเกษตกร จนใน
ที่สุดประธานาธิบดี Joko Widodo (Jokowi) ยุติข้อขัดแย้ง โดยสัญญาจะไม่มีการนำเข้าข้าวจนถึงเดือน



Thai Trade Center, Jakarta  P a g e  5 | 5 

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ประธานาธิบดี Jokowi ได้กล่าวถึง ความเป็นไปได้
ที่จะปิดการนำเข้าข้าวจนถึงสิ้นปีนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ผลผลิตต้องมีเพียงพอ   

ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าข้าว (MOU) กับไทยและเวียดนาม เพ่ือ
วัตถุประสงค์การสำรองข้าวไว้ในคลังสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางสังคม ทั้งจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอินโดนีเซีย 

 ที่มา : Detik  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 

 


