อินโดนีเซียหลังเลือกตัง้ ประธานาธิบดี...สานต่ อโอกาสการค้ าการลงทุน
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
สวัส ดีครั บ ท่ านผู้อ่าน วัน นี ผ้ มอยากชวนคุย เกี่ ย วกับ ประเทศร่ วมประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นอย่ าง
อินโดนีเซีย ซึ่งเพิ่งมีการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีเมื่อสัปดาห์ ที่ผ่านมา ผลการเลือกตังไม่
้ มีการพลิกโผแต่อย่างใด
นาย Joko Widodo หรื อ Jokowi จ่อชนะการเลือกตังและน่
้
าจะได้ ดารงตาแหน่งประธาธิบดีเป็ นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน
ทังนี
้ ้ ที่ผมมาเปิ ดประเด็นผลการเลือกตังของอิ
้
นโดนีเซีย เพราะจากการที่ EXIM BANK มีส่วนสนับสนุนนักลงทุน
ในการบุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทาให้ พบว่านโยบายภาครั ฐถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดทิศทาง
การลงทุ น จากต่ างประเทศ ซึ่งอิ น โดนี เซี ย เป็ น ตัวอย่ างหนึ่ งที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายได้ ชัด เจนจากเดิ ม ที่ เน้ น การปกป้ อ ง
ผู้ประกอบการท้ องถิ่น หรื ออาจเรี ยกได้ ว่ามีความเป็ นชาตินิยมทางเศรษฐกิจ มาเป็ น แนวนโยบายที่เป็ นมิตรกับ
การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ ้นหลังจาก Jokowi ได้ เป็ นประธานาธิบดีสมัยแรกเมื่อปี 2557 ดังนัน้ การได้ เป็ น
ประธานาธิบดีตอ่ อีกสมัย ก็ทาให้ Jokowi สามารถสานต่อนโยบายต่างๆ ที่เคยทาไว้ ผมจึงอยากเล่าต่อถึงนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่สาคัญของอินโดนีเซีย ซึง่ จะช่วยผลักดันให้ เศรษฐกิจยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
อินโดนีเซียเป็ นตลาดขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า 260 ล้ านคน มากที่สดุ ในอาเซียนและมากเป็ นอันดับ 4
ของโลก ขณะที่เศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 16 ของโลก แต่การที่อินโดนีเซียมีลกั ษณะพื ้นที่เป็ นเกาะถึงกว่า 17,500 เกาะ
ที่ขาดการเชื่อมโยงด้ านโลจิสติกส์ระหว่างผู้คนและการค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ภาพของการเป็ นตลาดขนาดใหญ่
ตลอดจนการเป็ นแหล่งผลิตที่หลากหลายไม่ชดั เจน และทาให้ เศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตต่ากว่าศักยภาพที่แท้ จริ ง
ดังนัน้ การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน อาทิ ระบบราง และท่าเรื อ จึงเป็ นหนึ่งในนโยบายที่ Jokowi ใช้ หาเสียง
ในช่วงที่ผ่านมา ซึง่ แม้ แต่กรุ งจาการ์ ตา หากใครเคยไปก็จะเห็นว่าการจราจรที่นนั่ คับคัง่ มากจนเป็ นปั ญหาใหญ่ของ
ระบบโลจิสติกส์ภายในเมือง ระบบรถไฟใต้ ดินจึงถือเป็ นตัวอย่างโครงการลงทุนที่จาเป็ น ซึง่ รถไฟใต้ ดินสายแรก
เพิ่งเปิ ดเดินรถไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและยังคงต้ องการการลงทุนเพิ่มเติมอีกมาก นอกจากนี ้ แผนลงทุน
โครงสร้ างพื น้ ฐานที่ Jokowi ใช้ หาเสียง ยังรวมถึงโครงสร้ างพื น้ ฐานที่ จาเป็ นอย่างพลังงานไฟฟ้าและระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึง่ ตอบโจทย์ประชากรที่อาศัยอยู่หลากหลายพื ้นที่และส่วนหนึ่งเป็ นพื ้นที่ชนบทห่างไกล อีก
ทังยั
้ งช่วยสนับสนุนนโยบาย ”10 New Bali” ซึง่ เป็ นนโยบายเดิมของ Jokowi ที่มงุ่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
แห่งใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ ้นจากเกือบ 16 ล้ านคน ในปั จจุบนั ทังนี
้ ้ แผนลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ดังกล่าวล้ วนมีสว่ นช่วยเสริ มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในระยะข้ างหน้ า ซึง่ ส่วนหนึ่งจาเป็ นต้ องพึ่งพา
การลงทุนจากผู้ประกอบการต่างชาติที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี จึงเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการไทย
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขยายการลงทุนไปยังอินโดนีเซีย
ถัดมาอีกนโยบายที่ผมอยากกล่าวถึง คือ “Making Indonesia 4.0” ซึง่ ปฏิเสธไม่ได้ ว่าโลกกาลังก้ าวเข้ าสู่
ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีเทคโนโลยีอย่าง Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Robot and
Sensor Technology, และ 3D Printing เป็ นตัวขับเคลื่อน แต่ละประเทศจึงต้ องเตรี ยมนโยบายรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว อินโดนี เซียได้ ออกโรดแมพนโยบาย Making Indonesia 4.0 ในปี 2561 เพื่ อยกระดับ
ภาคอุตสาหกรรมของตนให้ ก้าวทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีอตุ สาหกรรมนาร่ อง 5 ประเภท ได้ แก่

อาหารและเครื่ องดื่ม สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเคมีภณ
ั ฑ์ ซึง่ ผมเชื่อว่าทัง้ 5 อุตสาหกรรมดังกล่าว เป็ น
อุตสาหกรรมที่ผ้ ปู ระกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพียงพอที่จะก้ าวออกไปสู้ในตลาดโลก รวมถึง
ออกไปลงทุนในอินโดนีเซียด้ วยเช่นกัน
จะเห็นได้ ว่านโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียที่เปิ ดรับการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติมากขึ ้นเป็ นโอกาสอันดี
ของผู้ประกอบการไทยที่จะก้ าวเข้ าไปปั กหมุดธุรกิจในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
อาจเป็ นปั ญหาที่นกั ลงทุนต่างชาติกงั วล เนื่องจากเงินรู เปี ยะห์ออ่ นค่าลงแตะระดับต่าสุดในรอบกว่า 20 ปี ในเดือน
ตุลาคม 2561 ก่อนจะกลับมาแข็งค่าขึ ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึง่ ผมคาดว่าแนวโน้ มค่าเงินรู เปี ยะห์จะไม่ประสบปั ญหา
อ่อนค่ารุ นแรงอีกเหมือนในปี ที่แล้ ว เพราะธนาคารกลางสหรั ฐฯ ชะลอการปรั บขึน้ อัตราดอกเบี ย้ ทาให้ ทิศทาง
เงินทุนจะไม่ผนั ผวนมากจนกระทบค่าเงินประเทศตลาดเกิดใหม่เหมือนปี ที่ผ่านมา อินโดนีเซียจึงเป็ นประเทศที่
ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ าม ซึง่ EXIM BANK ก็พร้ อมเป็ นเพื่อนกับท่านผู้ประกอบการในการก้ าวออกไป
ลงทุนด้ วยความมัน่ ใจครับ
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK

วันที่ 25 เมษายน 2562

