ข่าวเด่นประจาสัปดาห์

**********************************************************************************
สินค้านาเข้าของอินโดนีเซีย ตั้งแต่เครื่องจักรถึงกระเทียม
สรุปข่าว
ในฐานะประเทศที่ยึดมั่นในเศรษฐกิจแบบเปิด อินโดนีเซียดาเนินการการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการส่งออกและนาเข้า อินโดนีเซียนาเข้าสินค้านาเข้าจากต่างประเทศเป็นประจาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศ สาหรับภาพรวม สานักงานสถิติ อินโดนีเซีย (BPS) ได้จัด
หมวดหมู่สินค้านาเข้าเป็นสองประเภท ได้แก่ นามันและก๊าซ และสินค้าที่ไม่ใช่นามันและก๊าซ ต่อไปนีเป็น
สินค้านาเข้าของชาวอินโดนีเซียนาเข้าจากประเทศอื่น
น้ามันและก๊าซ
อินโดนีเซียเป็นลูกค้าของการนาเข้านามันและก๊าซ ซึ่งประกอบด้วยนามันดิบ ผลิตภัณฑ์นามัน และก๊าซ ใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าการนาเข้านามันและก๊าซรวมอยู่ที่ 3.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการนาเข้า
นามันและก๊าซจะเพิ่มขึน หากราคานามันดิบและก๊าซในตลาดต่างประเทศพุ่งสูงขึน ประเทศหลักในการนาเข้า
นามันดิบของอินโดนีเซียคือซาอุดิอาระเบีย นอกจากนามันดิบแล้ว อินโดนีเซียยังนาเข้าก๊าซจากตะวันออก
กลางอีกด้วย มูลค่าการนาเข้าก๊าซสูงถึง 479.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2564
เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจั ก รกลเป็ น สิ น ค้ า หลั ก ในหมวดการน าเข้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ น ามั น และก๊ า ซ ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2564 การนาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรกลมีมูลค่า 2.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านีใช้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ BPS ตังข้อสังเกตว่า อินโดนีเซีย
นาเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ เหล่านี จากจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี อิตาลี ออสเตรเลีย และอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการนาเข้าเครื่องจักรที่มีความแม่นยาและเครื่องยนต์ยานยนต์
(ยานยนต์) นอกจากนี ผู้ผลิตในอินโดนีเซียเป็นผู้ประกอบเครื่องยนต์ของยานยนต์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
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นอกจากเครื่องจักรกลแล้ว อินโดนีเซียยังนาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและชินส่วนของเครื่องจักรดังกล่าวด้วย ในเดือน
พฤศจิกายน 2564 มูลค่าการนาเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 2.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสอง
ในกลุ่มการนาเข้าที่ไม่ใช่นามันและก๊าซ
พลาสติกและสินค้าพลาสติก
สินค้านาเข้าอื่นๆ ของอินโดนีเซีย ได้แก่ พลาสติกและสินค้าที่ทาจากพลาสติก ในเดือนพฤศจิกายน 2564
มูลค่าการนาเข้า รวมอยู่ที่ 950.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หนึ่งในการใช้งานพลาสติกคือใช้สาหรับบรรจุภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วัตถุดิบพลาสติกยังใช้สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
สารเคมีอินทรีย์
จากข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม การนาเข้าสารเคมีอินทรีย์ ของอินโดนีเซีย ได้แก่ สารเคมีอินทรีย์ที่มาจาก
นามัน ที่มาจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สารเคมีอินทรีย์สาหรับวัตถุดิบสีย้อม สารเคมีอินทรีย์สาหรับผลิต
สารเคมี เป็นต้น การนาเข้าสารเคมีอินทรีย์รวมสูงถึง 721.8 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
หนึ่งในประเทศที่อินโดนีเซียนาเข้าสารเคมีอินทรีย์รายใหญ่ที่สุดคือจีน
ธัญพืช
ธัญพืชเป็นกลุ่มของพืชที่ปลูกเพื่อใช้เป็นเมล็ดหรือเมล็ดพืชเพื่อเก็บเกี่ยว เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง
สินค้าธัญพืชที่ยังคงนาเข้า ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น อินโดนีเซียนาเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ธัญพืช
เหล่านีจากออสเตรเลีย แคนาดา อาร์เจนตินา สหรัฐอเมริกา บราซิล และอื่นๆ การนาเข้าข้าวสาลีใช้เป็น
วัตถุดิบสาหรับขนมปังและบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวอินโดนีเซีย ในขณะที่ข้าวโพดใช้เป็น
อาหารสัตว์และการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยา
อินโดนีเซียนาเข้า 90% ของวัตถุดิบสาหรับยา มูลค่าการนาเข้าส่วนผสมยาทังหมดในเดือนพฤศจิกายน 2564
จะสูงถึง 502.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอินโดนีเซียยังคงพึ่งพาการจัดหาผลิตภัณฑ์ยาจากจีน อินเดีย และอื่นๆ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลได้เริ่มจัดทาแผนเพื่อลดการนาเข้าวัตถุดิบยาและส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศ
อาหาร
นอกจากสินค้าข้างต้นแล้ว อินโดนีเซียยังนาเข้าสินค้าอื่นๆ จากต่างประเทศอีกด้วย สินค้านาเข้าอาหาร ได้แก่
กระเทียม หอมแดง นาตาล เนือวัว เนือควาย ถั่วเหลือง เกลือ นม และอื่นๆ
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วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย
อินโดนีเซี ยนาเข้าสิ นค้ าจากต่างประเทศเป็นประจา เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุน
เศรษฐกิจภายในประเทศ สาหรับภาพรวม สานักงานสถิติอินโดนีเซีย (BPS) ได้จัดหมวดหมู่สินค้านาเข้าเป็น
สองประเภท ได้แก่ สินค้านามันและก๊าซ และสินค้าที่ไม่ใช่นามันและก๊าซ สินค้านาเข้าหลักของอินโดนีเซีย
ได้แก่ นามันและก๊าซ เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกล อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและสินค้าพลาสติก สารเคมี
อินทรีย์ ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร ทังนี อีกวัตถุประสงค์หลักของการนาเข้าคือ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย มี น โยบายดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมภายในประเทศ การสร้างงาน และเป้าหมายการส่งออก การนาเข้าจากต่างประเทศเดื อน
พฤศจิกายน 2564 อินโดนีเซียนาเข้าสินค้ามูลค่า 19,328.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึน 3,034.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ 18 ร้อยละ).62) เปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 การนาเข้าจากต่างประเทศเดือนมกราคม – เดือน
พฤศจิกายน 2564 เพิ่มขึน 47,707.ล้านดอล 4ลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 37.53 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน
จากนโยบายดึงดูดการลงทุนของอินโดนีเซีย สินค้าวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสาเร็จรูปจากไทยจะเป็นส่วน
หนึ่งในความต้องการของอินโดนีเซีย อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียจะเป็นคู่แข่งของไทยด้านตลาดส่งออกในอนาคต
ทังนี การพัฒนาและส่งออกสินค้ามูลค่าเพิ่มของไทย จะเป็นแนวทางสาคัญในการรักษามูลค่าการส่งออกของ
ไทยไปยังอินโดนีเซีย
ที่มา : www.cnnindonesia.com ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
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