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1 października – Sierpniowy deficyt w wymianie handlowej Indonezji ze światem
Wg. danych Badan Pusat Statistik (odpowiednik GUS), w sierpniu br. eksport Indonezji
osiągnął 14,48 mld USD, podczas gdy import wyniósł 14,79 mld USD, co oznacza, iż w
siódmym miesiącu br. Indonezja odnotowała deficyt w międzynarodowej wymianie
handlowej w wysokości 318,1 mln USD. Ogółem, od początku roku, deficyt wyniósł 1,40 mld
USD. Ujemny bilans handlowy w dużej mierze wynika z wciąż dużego importu ropy i gazu.
Deficyt w tej grupie od początku roku osiągnął 801,1 mln USD.
Źródło: Jakarta Post
07 października – 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
07 października – Indonezyjsko – koreańska współpraca w pracach nad stworzeniem
nowego myśliwca
Południowo-koreańska agencja ds. zamówień wyposażenia dla armii, poinformowała o
zaangażowaniu Indonezji w program budowy nowego myśliwca, określanego symbolem KFX, lub Boramae. Według zapowiedzi samolot ten ma być wykorzystywany począwszy od
2025 r. Projekt wspierany jest w ramach umowy offsetowej przez amerykańską firmę
Lockheed Martin. Indonezja zobowiązała się do pokrycia 20% kosztów związanych z pracami
nad myśliwcem.
Źródło: The Jakarta Post
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13 października – Prezes Facebook’a z wizytą w Dżakarcie
Mark Zuckerberg – prezes i założyciel Facebook’a odwiedził Dżakartę, gdzie spotkał się z
prezydentem elektem – Joko Widodo. Tematem rozmowy było wykorzystanie Facebook’a i
Internetu w rozwoju indonezyjskiej gospodarki, a w szczególności małych średnich
przedsiębiorstw. Indonezja to obecnie drugi kraj, pod względem liczby użytkowników
Facebooka i Blackberry Messenger oraz trzeci pod względem liczby zarejestrowanych
użytkowników Twittera. Dżakarta znajduje się w pierwszej piątce miast z największą liczbą
użytkowników „social media”.
Źródło: Jakarta Globe
17 października - Inwestycje w Indonezji w III kw. i po 9 miesiącach 2014 r.
Wg. danych ogłoszonych 17 października br. przez Mahendra Siregar – szefa Indonezyjskiej
Rady Koordynacji Inwestycji (BKPM), łączna wartość bezpośrednich inwestycji krajowych i
zagranicznych zrealizowanych w Indonezji w III kw. br. wyniosła 119,9 trylionów IDR, co
oznacza 19,3% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz 3,2%
wzrost w porównaniu do II kw. br. Jest to piąty z rzędu kwartał, w którym wartość
bezpośrednich inwestycji przekracza w Indonezji 100 trylionów IDR.
Na powyższe wyniki składają się bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), które osiągnęły
w omawianym okresie wartość 78,3 trylionów IDR (ok. 7,4 mld USD), stanowiąc tym samym
65,3% inwestycji ogółem; oraz bezpośrednie inwestycje krajowe (BIK): 41,6 trylionów IDR.
Wartość BIZ wzrosła o 16,9% względem III kw. 2013 r. oraz o 0,3% względem II kw. br.
Wartość BIK wzrosła o 24,2% rok do roku oraz 8,9% w porównaniu do poprzedniego
kwartału br.
Wartość inwestycji w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. wyniosła tym samym 342,7
trylionów IDR, tj. wzrosła o 16,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.. Wartość
ta stanowi 75,1% założonego przez Rząd RI planu inwestycji na 2014 r.
Najwięksi zagraniczni inwestorzy w okresie I-IX br. to: Singapur (4,9 mld USD, tj. 22,5% BIZ
ogółem); Japonia (2,0 mld USD; 9,4%); Holandia (1,5 mld USD; 6,9%), Wlk. Brytania (1,4 mld
USD; 6,7%), Malezja (0,98 mld USD; 4,5%); USA (0,96 mld USD); Korea Południowa (0,75 mld
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USD). BIZ o największej wartości zrealizowane zostały w takich prowincjach jak: Jawa
Zachodnia (4,7 mld USD, 21,5% BIZ ogółem); Specjalny Dystrykt Stołeczny – Dżakarta (3,6
mld USD, 16,5%); Banten (1,5 mld USD, 7%); Jawa Wschodnia (1,5 mld USD, 6,8%). BIZ o
największej wartości poza Jawą, zrealizowano w prowincji Kalimantan Wschodni (1,9 mld
USD, 8,7%)
Główne sektory, w których realizowane były BIZ to: sektor wydobywczy: 3,8 mld USD;
transport, składowanie, telekomunikacja: 2,8 mld USD; sektor spożywczy: 2,5 mld USD;
sektor farmaceutyczny: 2,0 mld USD; uprawy roślin / plantacje: 0,6 mld USD.
Jeśli chodzi o BIK, główne sektory to: dostawy gazu, wody i elektryczności: 34 tryl. IDR;
sektor spożywczy: 14 tryl. IDR; transport, składowanie, telekomunikacja: 9,8 tryl. IDR;
budownictwo: 9,6 tryl. IDR; przemysł chemiczny i farmaceutyczny: 9 tryl. IDR. Główne
lokalizacje BIK to: Jawa Wschodnia: 29,7 tryl. IDR; Jawa Zachodnia: 13,8 tryl. IDR; Kalimantan
Wschodni: 10,9 tryl. IDR; Specjalny Dystrykt Stołeczny – Dżakarta: 10,5 tryl. IDR; Jawa
Centralna: 10,2 tryl. IDR.
Realizacja inwestycji w podziale na korytarze gospodarcze w ramach MP3EI (Plan
przyspieszenia i rozwoju gospodarki Indonezji w latach 2011-2025) w okresie I-IX 2014 r.
wyglądała następująco: korytarz Kalimantan: 55,9 tryl. IDR (16,3% w ramach MP3EI);
Sulawesi: 20,5 tryl. IDR (6%); Bali – Wyspy Sundajskie: 8,5 tryl. IDR (2,5%); Maluku-Papua:
12,8 tryl. IDR (3,7%).
Źródło: www.bkpm.go.id
20 października – zaprzysiężenie Joko Widodo jako 7-ego prezydenta RI
Joko Widodo, (53 l.), został oficjalnie zaprzysiężony przez parlament RI, jako 7-my prezydent
Indonezji. Wraz z nim, na stanowisku Wice Prezydenta, zaprzysiężony został Jusuf Kalla, (72
l.). W uroczystości wzięli udział m.in.: byli prezydenci: Susilo Bambang Yudhoyono, B.J.
Habibie, Magawati Sukarnoputri, kontrkandydaci w wyborach prezydenckich – Prabowo
Subianto, Hatta Rajasa, a także przedstawiciele innych państw, w tym: Prezydent Timoru
Wschodniego - Taur Matan Ruak, premier Australii – Tony Abbott, premier Singapuru – Lee
Hsien Loong, Sekretarz Stanu USA – John Kerry, premier Malezji, Sułtan Brunei Darusallam.
Źródło: Antaranews
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23 października – Indonezyjski sektor piekarniczy zależny od importowanej pszenicy
Wg. Prezesa Indonezyjskiego Stowarzyszenia Piekarzy, produkcja pszenicy w Indonezji jest
wciąż na niskim, niewystarczającym dla lokalnej produkcji, poziomie. Roczna wartość
importu tego produktu wynosi ok. 17 trylionów IDR, z czego 70% pochodzi z Australii, 15% z
Kanady, 11% z USA. Na liście krajów dostarczających pszenicę do Indonezji znajdują się
również Turcja, Pakistan, Rosja.
Źródło: Tempo
27 października – Zaprzysiężenie nowego rządu RI
Prezydent Indonezji – Joko Widodo ogłosił nazwiska 34 nowych ministrów w rządzie RI –
kadencja 2014-2019. Kilkoro z nich to byli prezesi dużych firm; 13 ministrów pochodzi z
partii politycznych; 21 ministrów zaliczanych jest do profesjonalistów (znacznie więcej niz w
rządzie Prezydenta SBY); 8 ministrów to kobiety; pojawili się ministrowie pochodzący z
prowincji Aceh i Papua (gdzie działają ruchy pro-niepodległościowe); po raz pierwszy
Ministrem Spraw Zagranicznych została kobieta; Minister Koordynator ds. Rozwoju Zasobów
Ludzkich i Kultury – p. Puan Maharani – to córka b. prezydent RI - pani Megawati i wnuczka
pierwszego prezydenta - Sukarno oraz jedna z liderek Demokratycznej Partii - Walka (PDIP). Pełna lista ministrów dostępna
Źródło: Jakarta Globe, Antara News
29 października – Indonezja poprawia pozycję w rankingu Banku Światowego – Doing
Business 2015
Według najnowszego raportu Banku Światowego dot. prowadzenia działalności
gospodarczej na poszczególnych rynkach - Doing Business 2015, Indonezja, na 189
sklasyfikowanych krajów, znalazła się na 114 miejscu, poprawiając swoją pozycję, w
porównaniu z ubiegłym rokiem, o 3 miejsca. Na 10 ocenianych aspektów prowadzenia
działalności gospodarczej, poprawę odnotowano w dwóch: rozpoczynanie działalności (155
miejsce na 189 krajów), dostęp do elektryczności (78); bez zmian pozostała ochrona
inwestorów (43), a pogorszenie miało miejsce w siedmiu: rejestracja nieruchomości (117),
uzyskanie kredytu (71), podatki (160), międzynarodowa wymiana handlowa (62),
egzekwowanie kontraktów (172), rozwiązywanie kwestii zw. z niewypłacalnością (75).
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Uzyskany wynik ogólny jest o wiele gorszy w porównaniu z sąsiednimi krajami (członkami
ASEAN): Singapur (1 miejsce), Malezja (18), Wietnam (78), Filipiny (95). Polska zajęła w tym
zestawieniu 32 miejsce.
Źródło: www.doinbusiness.org
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