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ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

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

อินโดนีเซียส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนในคร่ึงปีแรกของปี 2564 

สรุปข่าว 

  ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า อินโดนีเซียส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมครึ่งปีแรกของปี 2564 

มูลค่า 81,070 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 33.45 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดย

อุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นร้อยละ 78.80 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมดของอินโดนีเซีย 102,870 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564  

 Agus Gumiwang Kartasasmita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า รัฐบาลกำลัง

พยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของตลาดและช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

 ข้อมูลจากสำนักสถิติกลาง (BPS) แสดงให้เห็นว่า แม้อยู่ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดแต่การส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2564 มีมูลค่า 14,080 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 จากเดือน

ก่อนหน้าที่มีมูลค่า 12,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคิดเป็นร้อยละ 75.91 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

18,550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตมีส่วนสำคัญต่อการส่งออกของอินโดนีเซีย

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ช่วยเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งยืนยันว่าการส่งออกของ

อินโดนีเซียเปล่ียนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน  

 อุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีส่วนแบ่งการส่งออกในเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและ

เหล็กกล้า 1,990 ล้านเหรียญสหรัฐฯ น้ำมันจากสัตว์และพืช 1,890 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

ไฟฟ้า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยานพาหนะและชิ้นส่วนประกอบ 734.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ยางพาราและ

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา 605 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 การส่งออกปรับตัวดีขึ ้นทำให้ครึ่งปีแรกของ 2564 อินโดนีเซียมีส่วนเกินดุลการค้า 11,860 ล้าน

เหรียญสหรัฐ 
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วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 อินโดนีเซียสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก ทดแทนการส่งออกวัตถุดิบ ควบคู่กับลด

การนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกอินโดนีเซียได้ดุลการค้า 11,860 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ขณะท่ีก่อนหน้านี้อินโดนีเซียมักขาดดุลการค้า ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับการค้าระหว่างไทย-อินโดนีเซียท่ี

ไทยขาดดุลการค้าต่อเนื ่องเป็นเดือนที ่ 3 โดยมูลค่าการค้าระหว่าง ม.ค.-มิ.ย. 2564 ไทยส่งออกมายัง

อินโดนีเซียลดลงร้อยละ 15 ขณะท่ีนำเข้าจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 โดยสินค้าสำคัญ 10 รายการแรกท่ี

ไทยกับอินโดนีเซียมีการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย แต่ไทยนำเข้าจากอินโดนีเซียในสัดส่วนที่มากกว่า 

เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมใช้วัสดุในประเทศและมีมาตรการต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ

การส่งออกสินค้าของไทยมายังอินโดนีเซีย ซ่ึงหน่วยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกำลังติดตามทุกประเด็นท่ีส่งผลต่อ

การส่งออกของไทยมายังอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิด 

     ท่ีมา : Antara News ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564  
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ผู้ประกอบการในอินโดนีเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าจ้างเพ่ือป้องกันการเลิกจ้างพนักงาน 

สรุปข่าว 

 ผู้ประกอบการต่างๆ เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือค่าจ้าง

เพ่ือลดภาระของธุรกิจ 

 Alphonzus Widjaja ประธานสมาคมศูนย์การค้าของอินโดนีเซีย (APPBI) กล่าวว่า การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง จากมาตรการลดการทำงานเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ การปิดห้างร้าน

และห้างสรรพสินค้าในช่วงการขยายเวลามาตรการจำกัดกิจกรรมสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน (PPKM Darurat) 

ทำให้สถานการณ์การเงินยิ่งแย่ลง หากยังคงมาตรการฉุกเฉิน สมาชิกของสมาคมศูนย์การค้าของอินโดนีเซีย

อาจจะไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงาน หรือต้องบังคับให้พนักงานลางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจ

ส่งผลถึงการเลิกจ้าง โดยตัวแทนสมาคมฯ กล่าวว่า “เราหวังว่ารัฐบาลจะช่วยจ่ายเงินค่าจ้างครึ่งหนึ่งของ

พนักงานเพ่ือหลีกเล่ียงการเลิกจ้าง ตลอดจนการผ่อนปรนด้านภาษีและค่าไฟฟ้าอีกด้วย 

 ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาพรก.ฉุกเฉินออกไปอีก 5 วันจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม (ปัจจุบัน

ขยายมาตรการไปถึง 2 สิงหาคม 2564) แต่สัญญาว่าจะผ่อนคลายกฎ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม

อินโดนีเซียยังคงมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 56,757 รายและลดลงเหลือ 33,772 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมแต่ยังสูงกว่า

เป้าหมายระยะส้ันของรัฐบาลท่ีต่ำกว่าวันละ 10,000 ราย 
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สมาคมธุรกิจอื่นๆ ท่ีสนับสนุน APPBI ในการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านค่าจ้างพนักงาน ได้แก่ 

สมาคมนายจ้างอินโดนีเซีย (Apindo) หอการค้าและอุตสาหกรรมของอินโดนีเซีย (Kadin) และสมาคม

อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น เซรามิก สิ่งทอ รองเท้า เครื่องสำอาง อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก ซีเมนต์ อาหาร และ

เคร่ืองด่ืม 

นอกจากเงินช่วยเหลือค่าจ้างแล้วยังเรียกร้องให้มีการผ่อนคลายการจำกัดการเปิดกิจการ โดยให้คำม่ัน

ว่าหากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะลดจำนวนพนักงานที่เข้าทำงานในสถานประกอบการอีกครั้ง สำหรับภาค

ส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาโควิด-19 เรียกร้องให้อนุญาตให้พนักงานเข้าทำงานที่สถานประกอบการอย่าง

น้อย 50% (ซึ่งปัจจุบันมีคำสั่งให้ทำงานที่บ้าน 100%) รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดในกิจการสำคัญ ๆ ให้

ดำเนินงานได้ 100% (ปัจจุบันให้ทำงานท่ีบ้าน 50%) 

Arsjad Rasjid ประธาน Kadin กล่าวว่าจะหารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องต่างๆ ที่จะสามารถ

ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการและพนักงาน “รัฐบาลต้องฟังสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเพื่อให้เกิดความ

สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสุขภาพ” 

Hariyadi Sukamdani ประธาน Apindo เดินหน้าเรียกร้องให้รัฐบาลไม่ขยายเวลา PPKM Darurat 

ออกไปอีก โดยเตือนว่าธุรกิจไม่สามารถทนต่อสถานการณ์เช่นนี้ได้อีกต่อไป หลายบริษัทบังคับให้พนักงานลา

งานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และบางบริษัทก็เลิกจ้าง แม้ว่าสถานการณ์ในปีน้ีจะดีขึ้นกว่าปีท่ีแล้วเล็กน้อย แต่อาจจะ

เลวร้ายลงอีกครั้ง หากยังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการกำจัดกิจกรรมฯ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคมหวังว่าจะไม่มี

การปลดพนักงานจำนวนมาก 

Redma Gita Wirawasta เลขาธิการสมาคมผู ้ผลิตไฟเบอร์ (APSyFI) กล่าวว่า มาตรการจำกัด

กิจกรรมฯ ที่ยืดเยื้อทำให้เป็นภาระแก่สมาชิก หลายบริษัทเลิกจ้างพนักงานโดยเฉพาะพนักงานชั่วคราว โดยขอ

ความร่วมมือจากรัฐบาลไม่ขยายระยะเวลา PPKM  

ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะรับฟังปัญหาดังกล่าว โดยทาง Sri Mulyani Indrawati รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงการคลังกล่าวว่า รัฐบาลคาดว่าจะสรุปแผนเงินช่วยเหลือค่าจ้าง รัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณ 10 ล้าน

ล้านรูเปียห์สำหรับโครงการบัตรจ้างงานล่วงหน้าด้วยการโอนเงินสำหรับการฝึกอบรมและการดำรงชีพ ทำให้

งบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวเป็น 30 ล้านล้านรูเปียห์ ซึ่งบัตรจ้างงานล่วงหน้ามุ่งเน้นท่ีแรงงานท่ีถูกเลิก

จ้าง ด้วยงบประมาณ 10 ล้านล้านรูเปียห์จะสามารถแจกจ่ายให้แก่แรงงานได้ถึง 2.8 ล้านคน  

ขณะที่ธุรกิจต่างกำลังดิ้นรน ผู้บริโภคเองก็อยู่ภายใต้ความตึงเครียดทางการเงิน ตามรายงานของ

สถาบันบริการทางการเงิน (OJK) อัตราส่วนทางการเงินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPF) ในอุตสาหกรรมการเงิน

ต่างๆ อยู่ที ่ 4.05% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดจนถึงปีน้ีเกิดจากความตึงเครียดทางการเงินของผู้กู ้จำนวนมาก
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Disclaimer: ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล

แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ .กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี

บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด  

 

เนื่องจากความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้บริโภคลดลง ขณะเดียวกันความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำ

ให้ผู้กู้ไม่สมัครใจท่ีจะย่ืนขอสินเช่ือ 

Yusuf Rendy Manilet นักวิจัยจากศูนย์กลางปฎิรูปเศรษฐกิจ (CORE) เตือนว่าอัตราส่วน NPF จะ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจากมาตรการจำกัดด้านกิจกรรมมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอยู่ คาดว่า

ผู้บริโภคและธุรกิจจะมีปัญหาด้านการจ่ายเงินกู้ ในทำนองเดียวกันอัตราส่วนหนี้เสีย (NPL) อยู่ที่ 3.35% สูง

ท่ีสุดในปีน้ี 

Moody’s Analytics กล่าวถึงอินโดนีเซียในรายงานเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ท่ามกลางตลาดเกิดใหม่

จะมีปัญหาด้านสินเชื่อเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจจนถึงสิ้นปี คาดการณ์ว่าหนี้เสียของอินโดนีเซียจะอยู่ที่ 3.5% เพิ่มความเสี่ยงด้านสินทรัพย์ของ

ธนาคารท่ัวประเทศ 

 

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย 

 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอินโดนีเซียยังคงรุนแรงด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันที่พุ่ง

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อลดจำนวนผู้ติดเช้ือ 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ทำให้ผู้ประกอบการและสมาคมต่างๆ 

ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านค่าแรง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเลิกจ้างพนักงาน และให้รัฐบาลผ่อน

คลายมาตรการฯ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียยังไม่

สามารถยกเลิก มาตรการจำกัดกิจกรรมสาธารณะในกรณีฉุกเฉิน (PPKM Darurat) เนื่องจากสถานการณ์การ

ระบายยังไม่ลดลง โดยรัฐบาลต่ออายุมาตรการฯ ทุก 1 สัปดาห์เพื่อประเมินสถานการณ์จากที่เคยขยาย

มาตรการฯ ทุกครึ่งเดือน สิ่งที่รัฐบาลอินโดมีความกังวลเนื่องจากจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนยังมีอัตราต่ำ 

อัตราผู้ติดเชื้อต่อจำนวนที่ทดสอบและอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ด้วยบรรยากาศที่ไม่สดใสและ

ความไม่แน่นอนของรายได้ ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง ทั้งสินค้าในประเทศและสินค้าที่ประเทศไทย

ส่งเข้ามาจำหน่าย 
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