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1 lipca – współpraca indonezyjsko-turecka w sektorze obronnym
Na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami w budynku parlamentu Indonezji w dniu 30 czerwca
2014 roku przedstawiciele indonezyjskiego rządu i Izby Reprezentantów (DPR) zgodzili się
rozpocząć dyskusję dot. projektu przepisów o ratyfikacji umowy o współpracy w przemyśle
obronnym między Indonezją i Turcją.
3 lipca – Wzrost ceny wizy wjazdowej (VOA) do Indonezji
Do 35 USD wzrosła cena wizy wjazdowej (visa on arrival - VOA) wydawanej po przyjeździe do
Indonezji na lotnisku lub w porcie morskim, dostępnej m.in. dla obywateli polskich. VOA
zezwala na pobyt do 30 (trzydziestu) dni, z możliwością przedłużenia o maksymalnie 30 dni
(płatne). VOA zezwala na wjazd w celach turystycznych, socjalno-kulturalnych i
biznesowych; nie pozwala na podjęcie pracy na terenie Indonezji.
Źródło: MSZ RI
9 lipca – Wybory prezydenckie w Indonezji
Po okresie burzliwej kampanii wyborczej, w dniu 9 lipca br. odbyły się w Indonezji
powszechne wybory prezydenckie, w których o najwyższe urzędy w państwie walczyli
kandydaci dwóch obozów politycznych: 1. Prabowo Subianto (Gerindra) - kandydat na
prezydenta, Hatta Rajasa (PAN) – kandydat na wiceprezydenta; wspierani przez koalicję
partii Gerinda, PPP, PKS, Golkar i PAN. 2. Joko Widodo (Jokowi) (PDI-P) – kandydat na
prezydenta i Jusuf Kalla (JK) – kandydat na wiceprezydenta; wspierani przez koalicję: PDI-P,
NasDem, Hanura, PKB.
Źródło: opr. własne
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10 lipca – 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
10 lipca – Sekcja Unii Europejskiej w Indonezyjskiej Radzie Koordynacji Inwestycji
Indonezyjska Rada Koordynacji Inwestycji (BKPM) oraz Delegatura Komisji Europejskiej w
Dżakarcie podpisały protokół ustaleń (memorandum of understanding) dot. utworzenia w
ramach struktur BKPM działu Unii Europejskiej w celu wsparcia europejskich
przedsiębiorców rozważających i realizujących inwestycje w Indonezji. Jednym z założeń
programu jest również seria szkoleń dla pracowników BKPM dot. współpracy z europejskimi
firmami.
Źródło: EU Delegation / BKPM
12 lipca – Indonezja 4-tym największym rynkiem zbytu dla telefonów komórkowych na
świecie
Wg. informacji przekazanej przez Ministerstwo Przemysłu RI, Indonezja produkuje 6 mln
sztuk telefonów komórkowych rocznie. Roczna wielkość importu to ponad 27 mln sztuk.
Aktualnie w kraju zlokalizowanych jest 15 fabryk, które produkują komponenty telefonów
komórkowych, w tym obudowy, klawiatury, baterie, ładowarki i LCD. Oczekuje się, że
przemysł elektroniczny i prod. podzespołów wzrośnie w Indonezji o 10 procent w 2014 roku.
Źródło: Bisnis
21 lipca – Kwartalny Raport Banku Światowego nt. Indonezji
W Dżakarcie odbyła się prezentacja najnowszego raportu Banku Światowego dot. syt.
gospodarczej Indonezji w II kwartale br.. Wg. ww. publikacji, wzrost PKB Indonezji w 2014 r.
wyniesie 5,2%, co oznacza wynik nieco niższy od przewidywań Banku Światowego z
początku br. (5,3%). Ceny surowców i zaostrzenie warunków kredytowych stanowią
kluczowe czynniki ograniczające wzrost PKB w krótkim okresie. Wyzwaniem dla nowego
indonezyjskiego rządu, który powinien zostać utworzony w październiku br., będzie walka z
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powiększającym się deficytem budżetowym. Minimalizacja ryzyka spowolnienia wzrostu
gospodarczego w długim terminie będzie wymagać wdrożenia bardzo potrzebnych, nie
zawsze popularnych społecznie, reform.
Źródło: World Bank Press Release
22 lipca – Wyniki wyborów prezydenckich w Indonezji
22 lipca br. Generalna Komisja Wyborcza RI (Komisi Pemilihan Umum - KPU) ogłosiła obóz
Joko Widodo (Jokowi) (PDI-P) – kandydat na prezydenta i Jusuf Kalla (JK) – kandydat na
wiceprezydenta, jako zwycięzców powszechnych wyborów z dn. 9 lipca br.
Na wygrany zespół oddanych zostało, wg. ostatecznych danych, 53,15% głosów
uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu. Rywale, tj. Prabowo Subianto (Gerindra) kandydat na prezydenta, Hatta Rajasa (PAN) – kandydat na wiceprezydenta, uzyskali tym
samym poparcie 46,85% wyborców, tj. o ponad 8,4 mln mniej głosów od zwycięzców.
Ogółem w wyborach wzięło udział ponad 133,5 mln osób; tym samym frekwencja wyniosła
70,18%.
Prabowo Subianto, podczas konferencji telewizyjnej, ogłosił wycofanie się z wyborów ze
względu na nadużycia i nieprawidłowości, jakie, jego zdaniem, miały miejsce zarówno
podczas samych wyborów, jak również podczas zliczania głosów.
Źródło: opr. własne
24 lipca – Inwestycje w Indonezji w II kw. i pierwszych 6 miesiącach 2014 r.
Wg. danych ogłoszonych przez Mahendra Siregar – szefa Indonezyjskiej Rady Koordynacji
Inwestycji (BKPM), łączna wartość bezpośrednich inwestycji krajowych i zagranicznych
zrealizowanych w Indonezji w II kw. br. wyniosła 116 trylionów IDR (ok. 10,1 mld USD), co
oznacza 16% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz 9,3%
wzrost w porównaniu do I kw. br. Jest to czwarty z rzędu kwartał, w którym wartość
bezpośrednich inwestycji przekracza w Indonezji 100 trylionów IDR.
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Na powyższe wyniki składają się bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), które osiągnęły
w omawianym okresie wartość 78 trylionów IDR (ok. 7,4 mld USD), stanowiąc tym samym
67,1% inwestycji ogółem; oraz bezpośrednie inwestycje krajowe (BIK): 38,2 trylionów IDR.
Wartość BIZ wzrosła o 16,9% względem II kw. 2013 r. oraz o 8,3% względem I kw. br.
Kwartalna wartość BIZ po raz drugi osiągnęła rekordową wartość 7,4 mld USD; pierwszy raz
– w IV. kw. 2013 r.
Wartość BIK wzrosła o 15% rok do roku oraz 10% w porównaniu do poprzedniego kwartału
br.
Wartość inwestycji w pierwszym półroczu br. wyniosła tym samym 228,2 trylionów IDR, tj.
wzrosła o 15,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.. Wartość ta stanowi 48,8%
założonego przez Rząd RI planu inwestycji na 2014 r.
Najwięksi zagraniczni inwestorzy to: Singapur (3,4 mld USD); Japonia (1,5 mld USD); Malezja
(0,7 mld USD); USA (0,7 mld USD); Korea Południowa (0,7 mld USD). 59,5% BIZ
zrealizowanych zostało na Jawie. Oznacza to 21% wzrost wartości inwestycji realizowanych
poza ww. wyspą w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Główne sektory, w których realizowane były BIZ to: transport, składowanie,
telekomunikacja: 1,4 mld USD; sektor spożywczy: 1,3 mld USD; sektor wydobywczy: 1,1 mld
USD; uprawy roślin / plantacje: 0,6 mld USD; sektor farmaceutyczny: 0,5 mld USD.
Jeśli chodzi o BIK, główne sektory to: dostawy gazu, wody i elektryczności: 17,1 tryl. IDR;
sektor spożywczy: 4,9 tryl. IDR; uprawy roślin / plantacje: 4,2 tryl. IDR; budownictwo: 2,6
tryl. IDR. Główne lokalizacje BIK to: Jawa Wschodnia: 10,5 tryl. IDR; Kalimantan Wschodni:
5,7 tryl. IDR; Banten: 4,9 tryl. IDR; Jawa Centralna: 4,4 tryl. IDR; Riau: 3,9 tryl. IDR.
Źródło: BKPM
24 lipca – oferta Chin dla indonezyjskiej armii
Minister Obrony RI - Purnomo Yusgiantoro, oświadczył, iż Indonezja zamierza
współpracować z Chińską Republiką Ludową w kwestii produkcji rakiet. Zdaniem ww.
Chińczycy są gotowi do transferu technologii, który nastąpi w kilku etapach, z uwagi na
strukturę instytucji odpowiedzialnych za kwestie technologii i rozwiązań dla wojska. (Chińska
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Państwowa Agencja ds. Nauki, Technologii i Przemysłu Obrony Narodowej (SASTIND) z Chin
nie jest pod nadzorem Ministerstwa Obrony). Minister Yusgiantoro oznajmił, iż strona
indonezyjska jest bardzo zadowolona z wyników osiągniętych przez chińskie pociski. Dodał,
że priorytetem jest współpraca dot. rakiet o krótkim i średnim zasięgu.
Źródło:
24 lipca – nowe przepisy dot. eksportu węgla i produktów pochodnych z Indonezji
Ministerstwo Handlu RI wydało rozporządzenie nr 39/M-DAG/PER/7/2014 w sprawie
przepisów dotyczących eksportu węgla i jego pochodnych. Przepisy te zostały określone w
dniu 15 lipca 2014 r. i wejdą w życie z dniem 1 września 2014 r. Rozporządzenie wymienia
24 produkty przemysłu wydobywczego (w oparciu o kody celne HS), m.in.: węgiel kamienny,
węgiel brunatny, koks, których eksport będzie podlegał specjalnym regulacjom. Do
momentu wejścia w życie ww. przepisów, podmioty, które zamierzają eksportować węgiel i
inne pochodne określone przepisami, muszą być uznane przez Dyrektoriat Handlu
Zagranicznego w ramach Ministerstwa Handlu RI za „zarejestrowanego eksportera węgla”.
Dokumenty te będą wystawiane podmiotom, które posiadają obecnie zezwolenia / licencje
na wydobycie minerałów na danym terenie RI, tj. m.in.: Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara/PKP2B; Izin Usaha Pertambangan/IUP;
Źródło: Ministerstwo Handlu RI
25 lipca – prostest Prabowo Subianto
Kandydat na prezydenta RI zaskarża wynik wyborów do Sądu Konstytucyjnego, który musi
rozpatrzyć sprawę do 24 sierpnia br.
Źródło: opr. własne
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