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โครงการรถยนตแหงชาติอินโดนีเซีย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

โครงการรถยนตแหงชาติกํ าลังชักนํ าใหรัฐบาลอินโดนีเซียมีข อพิพาทกับ
มหาอํ านาจในอุตสาหกรรมรถยนต โดยที่กรณีพิพาทอาจแผขยายไปสูอุตสาหกรรมอื่นๆใน 
ภายหลัง

ผูนํ าอินโดนีเซียตองการมี ‘รถยนตแหงชาติ’ ของตนเองมาเปนเวลาชานาน  
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะตองการเลียนแบบมาเลเซียที่มีรถยนตแหงชาติยี่หอ Proton อีกสวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะมองการณในดานดีวา โครงการ ‘รถยนตแหงชาติ’ มีความเปนไปไดในประเทศที่มี
ประชากรมากถึง 190 ลานคนดังเชนอินโดนีเซีย เพราะตลาดภายในประเทศใหญพอที่จะรองรับได

ผูนํ าอินโดนีเซียที่ผลักดันโครงการรถยนตแหงชาติกอนผูใดก็คือ นายฮาบิบี (B.J. 
Habibie) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี ซึ่งมอบหมายให Strategic Industries 
Board เปนผูรับผิดชอบในการผลิตรถยนตยี่หอ Maleo นายฮาบิบีเปนวิศวกรอวกาศ สํ าเร็จการ
ศึกษาจากประเทศเยอรมนี จึงเปนธรรมดาอยูเองที่นายฮาบิบีมีนโยบายที่จะใชเทคโนโลยีเยอรมนี
ในการผลิต Maleo สวนเครื่องยนตขนาด 1,200 ซี.ซี. มอบหมายใหบริษัท Orbital Engine 
แหงออสเตรเลียเปนผูผลิต ดวยเหตุดังนี้ Maleo จึงมีสมญานามวา Habibie’s Volkswagen

แตโครงการรถยนตแหงชาติ Maleo ไมสูมีความคืบหนามากนัก จึงมิไดสราง
ปญหาแกบริษัทผูประกอบรถยนตในอินโดนีเซีย ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัท 
รถยนตญ่ีปุนยี่หอตางๆ กับนายทุนทองถิ่น

แตแลวในเดือนกุมภาพันธ 2539 รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศใหสิทธิประโยชน 
ดานภาษีอากรแกบริษัทตั้งใหมชื่อ PT Timor Putra Nasional ซึ่งจะผลิต ‘รถยนตแหงชาติ’ ยี่หอ 
Timor บริษัทดังกลาวนี้เปนของนายฮูโตโม แมนดาลา ปุตรา (Hutomo Mandala Putra) บุตรชาย
คนสุดทองของประธานาธิบดีซูฮารโต Timor ไดรับยกเวนอากรขาเขาสํ าหรับชิ้นสวนที่นํ าเขาจาก
ตางประเทศ และไมตองเสียภาษีสรรพสามิตเปนเวลา 3 ป โดยมีเงื่อนไขวา เมื่อส้ินปแรกที่ทํ าการ



2

ผลิตจักตองใชชิ้นสวนภายในประเทศ (local content) อยางนอย 20% และไมนอยกวา 40% และ 
60% เมื่อส้ินปที่สองและสามตามลํ าดับ

แต PT Timor ไมเคยมีประสบการณในการผลิตรถยนต และไมมีเทคโนโลยีของ
ตนเอง PT Timor จึงลงทุนรวมกับ Kia Motors แหงเกาหลีใต และโดยเหตุที่ PT Timor ยังไมมี 
โรงงานรถยนตของตนเอง จึงมอบหมายให Kia Motors ทํ าการผลิต Timor ในเกาหลีใต โดยสง 
คนงานอินโดนีเซียไปทํ างานในโรงงานของ Kia Motors นั้นเอง ทั้งนี้เพื่อให Timor ปรากฏสูตลาด
ภายในป 2539 นี้

เมื่อรถยนต Timor จํ านวน 2,084 คันมาถึงอินโดนีเซียเมื่อตนเดือนกันยายน  
2539 หนังสือพิมพภาษาอังกฤษในอินโดนีเซียพาดหัวดวยสํ าเนียงถากถางวา “National Cars 
Arrive from South Korea” ส่ือมวลชนมิไดแสดงความชื่นชมที่อินโดนีเซียมี ‘รถยนตแหงชาติ’ 
เพราะไมมีสวนใดของรถ Timor ที่ผลิตในเกาหลีใตเปนของอินโดนีเซีย กอนหนานี้ในเดือน
กรกฎาคม รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศวา แม Timor จะผลิตในเกาหลีใต แตใชคนงานอินโดนีเซีย
ยอมตองถือวา Made in Indonesia  และอยูในขายที่จะไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีอากร

แตปญหาสํ าคัญที่ PT Timor เผชิญก็คือ ไมมีธนาคารพาณิชยใดยอมออก
เอกสารคํ้ าประกันเพื่อให PT Timor นํ ารถออกจากทาเรือ พิธีการศุลกากรกํ าหนดให PT Timor  
ตองชํ าระอากรขาเขา หาก Timor มิไดใชชิ้นสวนภายในประเทศถึง 20% PT Timor จะไดรับ 
ยกเวนอากรขาเขาก็ตอเมื่อพิสูจนไดวามีการใชชิ้นสวนภายในประเทศตามกํ าหนด ดังนั้น จึงตอง 
มีเอกสารคํ้ าประกันจากธนาคารในกรณีที่ตองเสียอากรขาเขาในภายหลัง การที่ PT Timor ไม
สามารถขอใหธนาคารออกเอกสารคํ้ าประกันไดเปนขาวที่สรางความฮือฮาในอินโดนีเซียไมนอย 
เพราะมีนัยวา สถาบันการเงินในอินโดนีเซียมองไมเห็นอนาคตของโครงการรถยนตแหงชาติ Timor

แตแลวรัฐบาลอินโดนีเซียก็ออกมากูหนา PT Timor นายตุนกี  อาริวิโบโว (Tunky  
Ariwibowo) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรมใหสัมภาษณ 
ส่ือมวลชนวา PT Timor ไมจํ าเปนตองใชเอกสารคํ้ าประกันจากธนาคาร เพราะถือเปนรถยนต 
แหงชาติ

ในทันทีที่ PT Timor นํ าเขา Timor จากเกาหลีใตโดยไมตองเสียอากรขาเขา  
ซึ่งปกติเก็บในอัตราสูงถึง 120% ญ่ีปุนและสหภาพยุโรปแยกกันยื่นฟองตอองคการการคาโลก 
(WTO) วา อินโดนีเซียมิไดปฏิบัติตามหลักการการไมปฏิบัติอยางลํ าเอียง (Principle of Non-
Discrimination) อันเปนหลักการพื้นฐานขององคการโลกบาลแหงนี้ ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา สหรัฐ
อเมริกาจะยื่นฟองในภายหลัง
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นักเศรษฐศาสตรอินโดนีเซียจํ านวนไมนอยเรียกรองใหรัฐบาลอินโดนีเซียหาทาง
เจรจาในลักษณะทวิภาคีกับญ่ีปุนและสหภาพยุโรป (รวมทั้งสหรัฐอเมริกาในภายหลัง) และ 
หาทางรอมชอมใหได เพราะหากปลอยใหองคการการคาโลกเขามาไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท  
อินโดนีเซียจะเปนฝายเสียหาย โดยที่ความเสียหายอาจลุกลามไปสู อุตสาหกรรมหรือภาค 
เศรษฐกิจอ่ืน

ปญหาพื้นฐานของนโยบายรถยนตแหงชาติอินโดนีเซียอยู ที่เจตนารมณของ 
รัฐบาลอินโดนีเซียในการใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากรเฉพาะแก PT Timor หากกลาวใหถึงที่สุด
ก็คือ การใหประโยชนแกลูกชายคนเล็กของประธานาธิบดีซูฮารโตนั่นเอง หากรัฐบาลอินโดนีเซีย
ประกาศนโยบายรถยนตแหงชาติเปนการทั่วไป และกํ าหนดหลักเกณฑของรถยนตแหงชาติอยาง
ชัดเจน โดยใหสิทธิประโยชนและการสงเสริมกลุมทุนทั้งภายในและตางประเทศที่ผลิตรถยนตแหง
ชาติตามหลักเกณฑที่กํ าหนด เสียงครหาจะไมดังขรมดังที่เกิดขึ้น ขอครหายังมีอีกดวยวา รัฐบาล
อินโดนีเซียเลือกใหสิทธิประโยชนแก PT Timor ทั้งๆที่บริษัทมิไดมีประสบการณการประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมรถยนต  เหตุใดจึงไมใหบริษัทรถยนตที่มีอยูแลวเปนผูผลิตรถยนตแหงชาติ

โครงการรถยนตแหงชาติไมเพียงแตทํ าใหอินโดนีเซียมีขอพิพาทกับมหาอํ านาจ 
ในอุตสาหกรรมรถยนตเทานั้น หากทวายังสรางปญหาความขัดแยงภายในประเทศดวย กลุมทุน 
ที่ประกอบธุรกิจรวมทุนกับบริษัทรถยนตตางชาติลวนไมพอใจนโยบายรถยนตแหงชาติ แมแต 
นายบัมบัง ตรีฮัตม็อดโจ (Bambang Trihatmodjo) ลูกชายคนที่สองของประธานาธิบดีซูฮารโต  
ซึ่งมีผลประโยชนในอุตสาหกรรมรถยนต โดยเปนประธาน Bimantara Group ก็แสดงความ 
ไมพอใจดวย ทั้งนี้ Bimantara Group มีแผนที่จะผลิต ‘รถยนตแหงชาติ’ ดวยการรวมทุนกับ 
Hyundai แหงเกาหลีใต

กอนหนานี้ ในชวงปลายเดือนสิงหาคม 2539 นายอาบูริซัล บักรี (Aburizal  
Bakrie) ประธานกลุมทุนยักษใหญ Bakrie Group ประกาศที่จะผลิต ‘รถยนตแหงชาติ’ ยี่หอ 
Bakrie แตเปนรถแวนขนาดบรรทุก 8 คน ออกแบบเองโดยพนักงานที่เคยมีประสบการณการ
ทํ างานกับ Volvo และ Leyland โครงการนี้อาศัยทุนภายในประเทศลวนๆ โดยมิไดรวมทุนกับ
บรรษัทระหวางประเทศ

รวมเบ็ดเสร็จแลว ในปจจุบันอินโดนีเซียมีโครงการรถยนตแหงชาติถึง 4  
โครงการ นอกจาก Timor ก็มี Maleo ของกระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี Bakrie ของ Bakrie  
Group และโครงการรวมทุนระหวาง Bimantara Group กับ Hyundai ในขณะที่ Timor ไดรับ 
ยกเวนอากรขาเขาและภาษีสรรพสามิตเปนเวลา 3 ป ไมเปนที่แนชัดวา รัฐบาลอินโดนีเซีย 
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จะใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรแกโครงการรถยนตแหงชาติอ่ืนๆ หรือไม และมากนอย 
เพียงใด

เหตุใดกลุมทุนในอินโดนีเซียจึงแขงกันผลิต ‘รถยนตแหงชาติ’ ?

สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรเปนเหตุผลสํ าคัญของปรากฏการณดังกลาวนี้ 
ในกรณีของ Timor สิทธิพิเศษทางดานอากรขาเขาและภาษีสรรพสามิต ทํ าให Timor สามารถ 
ขายไดในราคาตํ่ ากวาปกติถึง 60% ซึ่งทํ าใหไดเปรียบผูประกอบการรถยนตอ่ืนๆในประเทศ

โครงการ ‘รถยนตแหงชาติ’ อาจใหความภาคภูมิใจแกประชาชนภายในประเทศ 
แตก็เปนความภาคภูมิใจจอมปลอม เพราะตองพึ่งพิงเทคโนโลยี กระบวนการผลิต และชิ้นสวน 
ที่สํ าคัญจากตางประเทศ ในกรณีของรถ Proton แหงมาเลเซีย แมจะทํ าการผลิตมานานนับ 
ทศวรรษ ก็ยังคงตองพึ่งพิงเทคโนโลยีจากตางประเทศ และตองประสบปญหาอยางมากที่บริษัท
รวมทุน อันไดแก Mitsubishi Motors ไมยอมถายทอดเทคโนโลยี ความลาหลังทางเทคโนโลยี 
และความดอยศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทํ าให ‘รถยนตแหงชาติ’ ในโลกที่สาม 
มิอาจถีบตัวเปน Global Car ได

บริษัทรถยนตในโลกลวนแตเปนผูผลิต Global Car ‘รถยนตแหงชาติ’ จากโลก 
ที่สามจะทะยานขึ้นเปน Global Car ไดตองสามารถแขงขันในตลาดระหวางประเทศได ปญหา 
มีอยูวา หากปราศจากสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรแลว ‘รถยนตแหงชาติ’ จะสามารถแขงขัน
กับผูประกอบการรถยนตอ่ืนๆภายในประเทศไดมากนอยเพียงใด กอนที่จะพูดถึงความสามารถ 
ในการแขงขันในตลาดระหวางประเทศ

ความตองการอุมชูบุตรชายคนสุดทองของประธานาธิบดีซูฮารโตใหเติบใหญ
ทางธุรกิจ กํ าลังชักนํ าใหอินโดนีเซียมีขอพิพาทกับมหาอํ านาจในอุตสาหกรรมรถยนต นับเปนการ
ใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยแท โครงการรถยนตแหงชาติ 
Timor เปนตัวอยางอันดีของการสละผลประโยชนสวนรวมเพื่อผลประโยชนสวนบุคคล

ในชวงเวลากว าสามทศวรรษที่ประธานาธิบดีซูฮารโตยึดกุมอํ านาจรัฐใน 
อินโดนีเซียเปนชวงเวลาที่ตระกูลซูฮารโตเพาะหนอธุรกิจ บัดนี้หนอธุรกิจของตระกูลซูฮารโตแผ
ขยายครอบคลุมอินโดนีเซียทั้งประเทศ

อํ านาจเปนพาหะแหงผลประโยชนทางธุรกิจ
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