อินโดนีเซียปั กหมุดเมืองหลวงใหม่ ...จากวิกฤตเชิงพืน้ ที่ สู่โอกาสทางเศรษฐกิจ
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
นาทีนี ้คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าโลกกาลังตกอยู่ในสถานการณ์ ที่ค่อนข้ างน่ากังวล ทังจากสงครามการค้
้
า Brexit
การประท้ วงในฮ่องกง ไปจนถึงความไม่สงบในตะวันออกกลาง ขณะที่เศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่ โลกเขยิบ
เข้ าใกล้ ภาวะชะลอตัว จึงไม่น่าแปลกใจที่แต่ละประเทศกาลังเร่ งพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึง่ แบ่งได้ เป็ น
(1) มาตรการระยะสัน้ อาทิ การอัดฉีดสภาพคล่องเข้ าระบบเศรษฐกิจ หรื อการกระตุ้นการบริ โภคในประเทศ และ
(2) มาตรการระยะยาว อาทิ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่อปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจให้ สามารถขับเคลื่อน
ประเทศต่อไปได้ ในระยะยาว ซึง่ มาตรการประเภทหลังเป็ นประเด็นที่ผมอยากมาชวนคุยในวันนี ้ หลังจากได้ ทราบ
ข่าวการประกาศย้ ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย เนื่องจากเห็นว่าเป็ นโครงการที่จะเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญของ
เศรษฐกิจอินโดนีเซียในอนาคต
รั ฐบาลอินโดนี เซียประกาศแผนย้ ายเมืองหลวงจากกรุ งจาการ์ ตาไปยังจังหวัดกาลิมัน ตัน ตะวัน ออก
บนเกาะเบอร์ เนียว ซึง่ ห่างจากกรุ งจาการ์ ตาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,000 กิโลเมตร สาเหตุเบื ้องต้ น
ของการย้ ายเมืองหลวงก็เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาต่างๆ ที่สะสมมานานในกรุ งจาการ์ ตา ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาแผ่นดิน
ทรุ ดตัว อันเป็ นผลมาจากการสูบน ้าบาดาลขึ ้นมาใช้ มากเกินไป นาไปสู่ความเสี่ยงที่กรุ งจาการ์ ตาอาจจมอยู่ใต้ ทะเล
ในระยะข้ างหน้ า ตลอดจนปั ญหาความแออัดของประชากรที่มีมากกว่า 10 ล้ านคน บนพื ้นที่เพียง 662 ตารางกิโลเมตร
ซึง่ หมายถึงมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 15,764 คนต่อตารางกิโลเมตร เทียบกับกรุ งเทพฯ ที่ 3,625 คนต่อตาราง
กิโลเมตร จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดการจราจรในกรุ งจาการ์ ตาจึงติดขัดมากและกลายเป็ นปั ญหาเรื อ้ รัง จนทาให้
อินโดนีเซียสูญเสียโอกาสทางธุรกิจคิดเป็ นมูลค่าถึง 4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี เลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าการตัดสินใจย้ ายเมืองหลวงของอินโดนี เซีย มิใช่เพี ยงเพื่ อแก้ ปัญหาดังกล่าว
แต่โครงการนี ้ยังก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจอินโดนีเซียในระยะยาว ดังนี ้
 การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth Engine) : แผนการย้ ายเมืองหลวงจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการจ้ าง
งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ให้ ขยายตัวได้ ตามเป้าหมาย 7% ที่ประธานาธิบดี Jokowi เคยหาเสียงไว้
เมื่อปี 2557 ซึ่งที่ ผ่านมารั ฐบาลยังไม่สามารถผลัก ดันเศรษฐกิ จอินโดนี เซีย ให้ ขยายตัวได้ มากกว่า 5% เป็ น ที่
แน่นอนว่าการสร้ างเมืองใหม่จะดึงดูดให้ เม็ดเงินลงทุนหลัง่ ไหลเข้ ามาในอินโดนีเซียเป็ นจานวนมาก เพื่อก่อสร้ าง
โครงสร้ างพื น้ ฐาน หน่วยงานราชการ อาคารบ้ านเรื อนต่างๆ โดยในเบื อ้ งต้ นรั ฐบาลอินโดนีเซียตัง้ งบประมาณ
สาหรับการย้ ายเมืองหลวงไว้ 3.3 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ขณะเดียวกัน รัฐบาลอินโดนีเซียก็ไม่ได้ ละทิ ้งการพัฒนา
กรุ งจาการ์ ตานะครับ รั ฐบาลได้ ตงงบประมาณส
ั้
าหรับการพัฒนากรุ งจาการ์ ตาไว้ กว่า 4 หมื่นล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ
ไม่วา่ จะเป็ นระบบขนส่งมวลชน ระบบบาบัดน ้าเสีย และการขยายท่อส่งน ้าให้ ครอบคลุมทังกรุ
้ งจาการ์ ตา
 การกระจายความมั่งคั่ง (Spreading Wealth) : การย้ ายเมืองหลวงจะช่วยกระจายความมัง่ คัง่ ไปยัง
พื ้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะทางฝั่ งตะวันออกของประเทศ จากเดิมที่ความเจริ ญทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเกาะชวา
ซึง่ เป็ นที่ตงของกรุ
ั้
งจาการ์ ตาและเป็ นศูนย์รวมธุรกิจสาคัญที่สดุ ของอินโดนีเซีย ทังนี
้ ้ ในปี 2561 เกาะชวามีขนาด

เศรษฐกิจคิดเป็ นสัดส่วนถึง 58.5% ของ GDP ทัง้ ประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่ถึง 60% ของประชากรทัง้
ประเทศ ขณะที่ ข นาดเศรษฐกิ จของกาลิมัน ตัน อัน เป็ น ที่ ตงั ้ ของเมืองหลวงใหม่ มีสัดส่วนเพี ย ง 8.2% และมี
ประชากรอาศัยอยู่เพียง 5.8% เท่านัน้
 การเชื่อมโยงระหว่ างกัน (Better Connectivity) : เป็ นที่น่าสังเกตว่า จังหวัดกาลิมนั ตันตะวันออก
ตังอยู
้ ่ใจกลางของประเทศจึงเป็ นจุดเชื่อมต่อสาคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศเข้ าด้ วยกัน โดยเฉพาะพื ้นที่ทางฝั่ งตะวันออกและทางตะวันตกของอินโดนีเซีย อีกทังยั
้ งเป็ นโอกาสที่ดีใน
การสร้ างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค โดยเฉพาะด้ านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ านอย่างมาเลเซียและบรู ไน
เนื่องจากคาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมายังกาลิมนั ตันได้ มากขึ ้นในระยะข้ างหน้ า
สุดท้ ายนี ้ ผมอยากให้ ผ้ ูประกอบการติดตามความคืบหน้ า ของแผนการย้ ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย
อย่างใกล้ ชิ ด เนื่ องจากปั จจุบัน จังหวัดกาลิมัน ตัน ตะวันออกยัง เป็ น พื น้ ที่ ป่าไม้ และขาดการพัฒนาอยู่อีก มาก
ซึง่ แน่นอนครับว่าอินโดนีเซียจาเป็ นต้ องดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ จึงเป็ นโอกาสสาหรั บผู้ประกอบการไทยที่มี
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ใน Supply Chain โดยเฉพาะด้ านการก่อสร้ าง
โครงสร้ างพื น้ ฐานหรื อ ระบบสาธารณู ป โภคต่ า งๆ อี ก ทั ง้ ยัง เป็ น โอกาสส าหรั บ สิ น ค้ า ส่ ง ออกของไทย อาทิ
วัสดุก่อสร้ างและเฟอร์ นิเจอร์ ในการขยายตลาดรองรับภาคก่อสร้ างในระยะข้ างหน้ าครับ
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK
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