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1 września – zmniejszenie wartości indonezyjskiego eksportu w lipcu br.
Wg informacji Centralnej Agencji Statystycznej RI (BPS), wartość indonezyjskiego eksportu
osiągnęła w lipcu br. 14,18 mld USD, co oznacza 7,98% spadek w porównaniu do 15,41 mld
USD z czerwca br.
Źródło: Antaranews
11 września – TransJakarta planuje zakup 1300 nowych autobusów
Prezes TransJakarta – firmy odpowiedzialnej za komunikację autobusową w Dżakarcie –
stolicy Indonezji, ogłosił przyszłoroczne plany zakupu 1300 nowych autobusów. W chwili
obecnej użytkowanych jest 700 pojazdów, jednak zdaniem przedstawicieli firmy, jedynie 400
z nich jest w dobrym stanie technicznym.
Źródło: Antaranews
15 września – współpraca belgijsko-indonezyjska w sektorze obronnym
Indonezyjska państwowa firma z branży obronnej – PT Pindad, mieszcząca się w Bandungu,
Jawa Zachodnia, podpisała umowę o współpracy z belgijskim podmiotem Cockerill
Maintenance & Ingeniere SA Defence (CMI), na mocy której obydwie strony zobowiązały się
do opracowania i wprowadzenia do oferty handlowej firmy pojazdu opancerzonego
opartego na znajdującym się w sprzedaży - transporterze Anoa (produkcji Pindad), który
wyposażony zostanie m.in. w wieżyczkę i działko o średnicy 90 mm.
Źródło: Antaranews
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18 września – Stocznia PT PAL zbuduje łódź podwodną dla Marynarki Wojennej RI
Ministerstwo Obrony RI powierzyło oficjalnie państwowej stoczni PT PAL, mieszczącej się w
Surabaya, Jawa Wschodnia, projekt budowy łodzi podwodnej, klasy Chang-Bogo, typ 209.
Będzie to jedna z trzech łodzi podwodnych, jakie powstaną we współpracy z południowokoreańską firmą Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Dwie pierwsze jednostki
powstaną w Korei.
Źródło: Antaranews
http://www.antaranews.com/en/news/95773/new-airport-to-be-constructed-intambrauw-west-papua
23 września – Indonezyjski samolot dla tajskiej policji
Tajska Policja otrzymała indonezyjski samolot transportowy średniego zasięgu - CN235220M, który zakupiony został przez Tajlandię za kwotę 31,2 mln USD, w ramach umowy o
współpracy przemysłowej pomiędzy obydwoma krajami.
Źródło: Flight Global
23 września – Chiny chętne do modernizacji sprzętu i szkolenia indonezyjskiej armii
Minister Obrony ChRL Chang Wanquan, podczas spotkania z indonezyjskim odpowiednikiem
– Purnomo Yusgiantoro, wyraził gotowość Chin do wsparcia Indonezji w kwestii modernizacji
sprzętu wykorzystywanego przez jej armię oraz pomocy w szkoleniach personelu. Bardziej
znacząca współpraca w dziedzinie obronności pomiędzy obydwoma krajami
zapoczątkowana została umową podpisaną w listopadzie 2007 r.
Źródło: Antaranews
24 września – Azjatycki Bank Rozwoju wesprze Indonezję w przyciąganiu zagranicznych
inwestorów
Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) zatwierdził program kredytowy w wysokości 400 mln USD,
którego głównym celem będzie wsparcie Indonezji w jej działaniach ukierunkowanych na
tworzenie gospodarki i środowiska przyjaznego dla krajowych i zagranicznych inwestorów.
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Nacisk położny zostanie na stworzenie bardziej przejrzystych i opłacalnych regulacji dot.
inwestycji i przetargów publicznych oraz zwiększenie dostępu do kredytów.
Źródło: Jakarta Globe
26 września – Rząd RI zapowiada zniesienie podatku eksportowego na olej palmowy
Rząd RI zapowiedział zniesie podatku eksportowego na olej palmowy (CPO) oraz jego
pochodne (oleina) w październiku br. Decyzja podyktowana jest spadkiem cen tego surowca
z poziomu ok. 740 USD za tonę do ok. 650 USD na rynku międzynarodowym. Czasowe
zniesienie podatku ma wspomóc indonezyjskich plantatorów. Indonezja od lat znajduje się w
światowej czołówce produkcji i eksportu CPO.
Źródło: Antaranews
29 września – budżet RI na 2015 rok przyjęty przez Parlament
Izba Reprezentantów RI zaakceptowała projekt budżetu Indonezji na 2015 r., który zakłada
zmniejszenie deficytu z obecnych 2,5% do 2,21% PKB. Wg. założeń wzrost PKB wyniesie w
przyszłym roku 5,8%; inflacja: 4,4%; kurs IDR na poziomie 11900 IDR do 1 USD. Subsydia na
paliwo pochłoną 276,1 trylionów IDR.
Źródło: Jakarta Globe
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