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1 kwietnia – Wzrost wartości indonezyjskiego eksportu w lutym br.
Według najnowszych danych podanych przez Badan Pusat Statistik (odpowiednik GUS),
wartość indonezyjskiego eksportu w lutym br. wyniosła 14,57 mld USD (w tym 2,66 mld USD
– ropa i gaz), co oznacza 0,68% wzrost w porównaniu do stycznia br. Tym samym, Indonezja
zanotowała w omawianym miesiącu nadwyżkę w międzynarodowej wymianie handlowej w
wysokości 785,3 mln USD.
Źródło: Antara News
1 kwietnia – Prowincja Wschodni Kalimantan największym eksporterem w 2013 r.
Według danych Badan Pusat Statistik, prowincja Kalimantan Wschodni była prowincją, z
której wyeksportowano w 2013 r. towary a największej wartości, 31,09 mld USD,
(spośród wszystkich 34 prowincji), co stanowiło 17,04% wartości indonezyjskiego eksportu
ogółem. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Jawa Zachodnia: 14,45% (26,37 mld
USD) oraz Riau: 12,39% (22,61 mld USD). Eksport z trzech ww. prowincji stanowił 43,88%
wartości indonezyjskiego eksportu ogółem w 2013 r.
Źródło: Bisnis
1 kwietnia dniem marketingu w Indonezji
Mari Elka Pangestu – Minister Turystyki i Kreatywnej Gospodarki RI zainaugurowała
uroczystości związane z ogłoszeniem 1 kwietnia – dniem marketingu w Indonezji. Głównym
celem tej inicjatywy jest rozwój i wsparcie marketingu i rozwoju marki rodzimych firm na
rynku globalnym.
Źródło: Antara News
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1 kwietnia - Minister Środowiska Holandii z wizytą w Dżakarcie
Minister Środowiska Holandii - Melanie Schultz van Haegen odbyła spotkanie z Wice
Prezydentem RI – Budiono, podczas swojej wizyty do Dżakarty. Głównym tematem rozmów
było zaangażowanie Holandii w pomoc w walce z powodziami oraz rozwój terenów
przybrzeżnych w Dżakarcie. Pani Minister towarzyszyło 18 prezesów firm z branży
budowlanej, w tym gospodarki wodnej.
Źródło: Antara News
2 kwietnia – Wzrost liczby zagranicznych turystów w styczniu i lutym 2014 r.
Ogólna liczba wizyt turystów zagranicznych do Indonezji wyniosła w pierwszych dwóch
miesiącach br. 1.455.745, co oznacza wzrost o 12,61% w porównaniu do analogicznego
okresu ubiegłego roku. Wg. Mari Elka Pangestu – Minister Turystyki i Kreatywnej Gospodarki
RI liczba wizyt zagranicznych turystów w 2014 r. wyniesie ok. 9,4 mln.
5 kwietnia – Rząd RI ogłasza plany budowy 62 nowych lotnisk
Wiceminister Transportu RI - Bambang Susantono oznajmił, iż w planach rządu RI jest
budowa 62 nowych lotnisk w ciągu najbliższych pięciu lat. Tym samym, liczba lotnisk
wzrośnie z 237 do 299. W chwili obecnej porty lotnicze zarządzane są przez 3 podmioty
państwowe: Angkasa Pura I (13 lotnisk), Angkasa Pura II (13 lotnisk), UPT (211 lotnisk).
Źródło: Antara News

5 kwietnia – Armia RI odebrała 18 dział wyprodukowanych w Korei Południowej
Szef Sztabu Indonezyjskich Wojsk Lądowych (TNI-AD), Generał Budiman oznajmił, iż
indonezyjska armia otrzymała 18 dział kaliber 155 mm zamówionych i wyprodukowanych w
Korei Południowej.
Źródło: Tempo
8 kwietnia – Realizacja MP3EI w 2014 r.
Rząd RI zapowiada rozpoczęcie w bieżącym roku 12 projektów w ramach Planu
przyspieszenia i rozwoju gospodarki Indonezji w latach 2011 - 2025 (MP3EI). Łączna wartość
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planowanych na ten rok projektów wyniesie ok. 2,39 mld USD. Jak oznajmił Zastępca szefa
BAPPENAS (Krajowa Agencja Planowania Rozwoju) obejmą one m.in. budowę autostrad
Porong-Gempol i Gempol-Pasuruan w prowincji Jawa Wschodnia, połączenie drogowe z
suchym dokiem w Cikarang w prowincji Jawa Zachodnia oraz projekty rozwoju infrastruktury
lotniczej (jako przykład przytoczył budowę lotniska Juwata w prowincji Kalimantan Północny
i energetycznej (elektrownia na parę wodną w prowincji Riau).
Źródło: Jakarta Post
8 kwietnia – Indonezyjska firma sektora lotniczego rozpoczyna współpracę z Dassault
Systemes
Indonezyjska firma z sektora lotniczego – PT Regio Aviasi Industri (RAI), powiązana z rodziną
byłego prezydenta RI - BJ Habibie, nawiązała współpracę z francuską Dassault Systemes –
producentem, m.in., systemów oprogramowania komputerowego, rozwiązań dla przemysłu
lotniczego, obronnego. Kooperacja dotyczyć będzie rozwoju nowego samolotu
turbośmigłowego średniego zasięgu, nad którym pracuje RAI – R80. Wg. zapowiedzi,
produkcja 80-osobowych maszyn rozpocznie się w 2018 r. Prezydent RAI – Agung Nugroho,
oświadczył, iż budżet projektu R80 to 1 mld USD.
Źródło: Jakarta Post
8 kwietnia – Bank Indonezja pozostawia główną stopę referencyjną na poziomie 7,5%
Centralny Bank Indonezji (BI) pozostawił główną stopę referencyjną na, niezmienionym od
listopada ubiegłego roku, poziomie 7,5%
Źródło: Bank Indonesia
9 kwietnia – Wybory parlamentarne w Indonezji
W dniu 9 kwietnia odbyły się w Indonezji powszechne wybory parlamentarne. Liczba
uprawnionych do głosowania to 185,8 mln. Do walki o miejsca w parlamencie stanęło 15
partii politycznych. Oficjalne wyniki ogłoszone zostaną 9 maja br.
Źródło: Antara News
10 kwietnia – Indonezyjski Air Force One przyleciał do Dżakarty
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Nowy indonezyjski samolot prezydencki – „Air Force One”, zbudowany na bazie Boeing
Business Jet 2 (BBJ2), wylądował na lotnisku Halim Perdanakusuma w Dżakarcie. Maszyna o
zasięgu 5620 mil morskich może pomieścić na swoim pokładzie 63 osoby. Wartość samolotu
to 89,6 mln USD.
Źródło: Antara News
11 kwietnia – Od 30 maja br. Garuda Indonesia otwiera bezpośrednie połączenie Dżakarta
- Amsterdam
Indonezyjski narodowy przewoźnik lotniczy – Garuda Indonesia, od 30 maja br. otworzy
bezpośrednie połączenie na trasie Dżakarta – Amsterdam. Dodatkowo, od 8 września br.,
połączenie to zostanie uzupełnione o Londyn (przez Amsterdam).
Źródło: Antara News
16 kwietnia – Indonezja wzmacnia ochronę radarową na Papui
Indonezyjskie Siły Powietrzne wzmacniają ochronę powietrzną na Papui, w celu
„ograniczenia infiltracji indonezyjskiego terytorium przez kraje ościenne”. W tym celu w
2015 roku zbudowana zostanie stacja radarowa w Jayapura. Planowana jest również
instalacja radaru w Sorong (Papua Zachodnia) oraz Ambon (prowincja Moluki) i Morotai
(Moluki Północne). W chwili obecnej we wschodniej Indonezji siły powietrzne RI posiadają
stacje radarowe w Biak, Timika, Merauke, Saumlaki.
Źródło: Antara News
16 kwietnia – PT PAL Indonesia rozpoczyna budowę okrętu dla Marynarki Wojennej RI
Państwowa stocznia z siedzibą w Surabaya (Jawa Wschodnia) – PT PAL Indonesia rozpoczęła
prace nad budową fregaty, którą realizować będzie wspólnie z holenderską stocznią Damen
Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), na potrzeby Marynarki Wojennej RI. Projekt podzielono
na 6 części (modułów). 4 z nich realizowane będą przez firmę indonezyjską, pozostałe w
Holandii. Ogółem, w ramach zamówienia Ministerstwa Obrony RI powstaną dwie jednostki o
długości 105 metrów, wyposażone m.in. w systemy do zwalczania torped, systemy obrony
przeciwlotniczej oraz lądowisko dla helikoptera. Zakończenie prac planowane jest na 2016
rok.
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Źródło: Antara News
20 kwietnia – znaczący wzrost indonezyjskiej klasy średniej
Wg. oficjalnej publikacji rządowej Dekada rozwoju dobrobytu narodu (Satu Dasawarsa
Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat), udział klasy średniej w indonezyjskim
społeczeństwie, wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat z 37 do 56,7% populacji RI ogółem. Wg.
autorów ww. publikacji, za przedstawiciela klasy średniej uznaje się osobę wydającą od 2 do
20 USD dziennie. Wzrost klasy średniej może być również zaobserwowany przez rosnącą
liczbę posiadaczy aut (94,4 mln właścicieli aut w 2012 r. w porównaniu z 30,5 mln w 2004 r.);
liczbą pasażerów lotniczych (wzrost z 33,1 mln w 2004 do 82,43 w 2012 r.); posiadaczy
telefonów komórkowych (wzrost z 19,94% populacji RI ogółem do 83,52%); posiadaczy
komputerów (3,67% populacji ogółem w 2005; 14,86% w 2012 r.); dostęp do Internetu
(2,32% populacji RI w 2005 r.; 30,66% w 2012 r.)
Źródło: Antara News
21 kwietnia – Rząd RI zachęca do inwestycji w przemysł turystyczny
Ministerstwo Turystyki i Gospodarki Kreatywnej RI wyznaczyło 15 lokalizacji, które
promowane będą wśród prywatnych firm, jako najbardziej perspektywiczne do rozwoju
inwestycji w szeroko rozumianą turystykę. Są to m.in.: Sabang, prowincja Aceh; Toba
Samosir w Północnej Sumatrze; Wyspa Bintan w prowincji Wyspy Riau, Belitung w prowicji
Bangka Belitung; Tanjung Lesung w pr. Banten, Wangi-Wangi i Wakatobi w PołudniowoWschodnim Sulawesi, Lombok.
Źródło: Bisnis
24 kwietnia – Nowe przepisy dotyczące zagranicznych inwestycji w Indonezji
Prezydent RI – Susilo Bambang Yudhoyono podpisał ustawę nr 39/2014 będącą nowelizacją
ustawy nr 36 z 2010 r. – tzw. Listy Negatywnych Inwestycji (Daftar Negatif Investasi). Wg.
Informacji ze strony Indonezyjskiej Rady Koordynacji Inwestycji (BKPM), nowe przepisy
regulują łącznie 231 sektorów, w tym 15 jest całkowicie niedostępnych dla podmiotów
prywatnych (poprzednio – 20 sektorów), a 216 jest dostępnych na określonych warunkach
(ograniczenia dot. procentowego udziału, lokalizacji, wielkości inwestora, pochodzenia
kapitału, itp.). Wprowadzone zmiany to zarówno większe obostrzenia, jak również
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ułatwienia dot. inwestorów zagranicznych, w zależności od sektorów. W chwili obecnej brak
oficjalnego tłumaczenia nowych przepisów na j. angielski.
Źródło: BKPM
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