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4 grudnia – zniesienie wiz turystycznych do Indonezji dla wybranych krajów
Począwszy od 2015 r. obywatele takich krajów jak: Australia, Chiny, Japonia, Rosja, Korea
Południowa, nie potrzebują wiz, w przypadku turystycznej wizyty w Indonezji. Nowe
przepisy mają na celu zwiększenie liczby turystów z ww. krajów do wartości 4,5 mln rocznie.
Źródło: Tempo
8 grudnia - Kwartalny Raport Banku Światowego n/t Indonezji
W Dżakarcie odbyła się prezentacja kolejnego w tym roku raportu Banku Światowego na
temat kondycji indonezyjskiej gospodarki. Publikacja zaprezentowana została podczas
seminarium, w którym uczestniczył również przedstawiciel WPHI. Głównym mówcą był
dyrektor Banku Światowego – o. Indonezja – p. Rodrigo Chavez.
Wg. zaprezentowanych danych, z powodu niższego od oczekiwań wzrostu inwestycji oraz
eksportu, wzrost PKB wyniesie w 2015 r. 5,2%, co oznacza obniżenie prognozy ujętej w
poprzednim raporcie z lipca br. (5,6%).
Wzrost PKB w 2014 r. szacowany jest na 5,1% - minimalna korekta wobec wcześniejszej
lipcowej prognozy – 5,2%. Główną siłą napędową lokalnej gospodarki pozostaje konsumpcja
prywatna. W trzecim kw. br. deficyt na rachunku bieżącym zmniejszony został do 6,8 mld
USD, tj. 3,1% PKB. W przyszłym roku spodziewany jest dalszy jego spadek do poziomu 2,8%
PKB. Spowolnienie wzrostu światowej gospodarki przyczyniło się do obniżenia cen głównych
towarów eksportowych Indonezji – surowców.
Zmniejszenie subsydiów na paliwo wpłynęło czasowo na inflację, która w 2015 r., wg.
szacunków, osiągnie 7,5%. Oszczędności wynikające z redukcji dotacji paliw będą wydane na
m.in. służbę zdrowia, której poziom w Indonezji jest na niskim poziomie.
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Niepokojącym jest, iż realizacja wydatków rządowych w ramach założonego na 2014 r.
budżetu, wyniosła na koniec października jedynie 38%, co oznacza wynik o wiele gorszy w
porównaniu z 2012 i 2013 r.
Spowolnienie wzrosty światowej gospodarki przyczynilo się do obniżenia cen głównych
towarów eksportowych Indonezji – surowców.
Treść całego raportu dostępna jest na stronie Banku Światowego:
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/12/08/indonesia-economic-quarterlydecember-2014
8 grudnia – Wartość indonezyjskiej rupii wobec USD najniższa od 6 lat
Indonezyjska waluta zanotowała najniższą od 6 lat wartość wobec dolara amerykańskiego.
Kurs wymiany wyniósł 12376 IDR za 1 USD. Zdaniem ekonomistów, powyższa sytuacja jest
wynikiem recesji w Japonii oraz gorszych od spodziewanych wyników chińskiej gospodarki,
co powoduje mniejsze zapotrzebowanie ww. krajów na towary z Indonezji.
Źródło: Jakarta Post
12 grudnia – Ministerstwo Handlu RI odbiera licencje importerom
Ministerstwo Handlu RI odebrało status zarejestrowanego importera 2166 podmiotom,
które nie złożyły w wymaganym czasie raportów dot. swojej działalności. Większość z nich to
importerzy elektroniki i odzieży. Status ten wymagany jest w przypadku importu
określonych w przepisach wybranych produktów.
Źródło: Antaranews
15 grudnia - Indonezyjska Rada Koordynacji Inwestycji (BKPM) wprowadziła system online
aplikowania i wydawania licencji
Indonezyjska Rada Koordynacji Inwestycji (BKPM), wprowadziła zapowiadany już wcześniej
system wydawania licencji inwestycyjnych, w tym dla podmiotów zagranicznych, z
wykorzystaniem Internetu. Poprzez system online można aplikować o 11 różnych typów
licencji/zezwoleń, w tym tych, które potrzebne są do rozpoczęcia działalności na terenie
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Indonezji lub jej zwiększenia. W przyszłości planowane jest objęcie systemem online
wszystkich zezwoleń wydawanych przez tę instytucję.
Od 17 listopada 2014 r., firmy, które posiadają status osoby prawnej na terenie Indonezji, są
zobowiązane do przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów założycielskich do tzw.
elektronicznego Folderu Spółki w celu stworzenia bazy danych firm w ramach National
Single Window for Investment BKPM.
Od 01 grudnia 2014 r., BKPM One-Stop-Service nie przyjmuje wniosków o licencje i inne
zezwolenia wydawane przez tę instytucję, jeśli firma nie przekazała wcześniej dokumentów
założycielskich do ww. folderu spółki.Wyjątkiem są tutaj numery identyfikacji dla
importerów (API) oraz zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, o które wciąż należy ubiegać
się poprzez biuro BKPM.
Powyższe udogodnienia dla inwestorów są wynikiem prowadzonej, co najmniej od 2010 r.
polityki jednych drzwi, zapoczątkowanej przez prezydenta Susilo Bambang Yudhoyono,
której celem jest poprawa klimatu inwestycyjnego oraz przyciągnięcie większej ilości firm
zagranicznych, poprzez uproszczenie procedur wymaganych do rozpoczęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej w Indonezji.
Wszelkie niezbędne instrukcje oraz złożenie aplikacji dostępne są przez następującą stronę
internetową:
http://online-spipise.bkpm.go.id/
Źródło: www.bkpm.go.id
19 grudnia – Indonezja największym rynkiem zbytu laptopów w regionie Azji Płd-Wsch.
Sprzedaż laptopów na 6-u największych rynkach Azji Południowo-Wschodniej, tj. Indonezji,
Singapuru, Tajlandii, Malezji, Wietnamu, Filipin, wyniosła w ciągu pierwszych 3-ech
kwartałów 2014 r. ponad 4,9 mln sztuk, z czego 35% stanowiła sprzedaż w Indonezji.
Źródło: Jakarta Post
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20 grudnia – Wołowina dla Dżakarty z Małych Wysp Sundajskich Wschodnich
Prezydent RI – Joko Widodo zapowiedział, iż popyt specjalnego dystryktu stołecznego
Dżakarta na wołowinę, wynoszący 160 ton dziennie, będzie zaspokojony dostawami z
Małych Wysp Sundajskich Wschodnich. Przedstawiciele obu prowincji podpisali w tej
sprawie porozumienie, którego głównym celem jest wsparcie lokalnej hodowli oraz
ograniczenie importu mięsa.
Źródło: Antaranews
22 grudnia – Plany Sił Powietrznych RI zakupu rosyjskich samolotów – amfibii
Przedstawiciele indonezyjskich sił powietrznych zapowiedzieli zakup rosyjskich samolotówamfibii – Beriev Be-200, które mają być wykorzystywane w walce z nielegalnymi połowami
na indonezyjskich wodach. Nie podano ilości maszyn planowanych do zakupu.
Źródło: Jakarta Globe
31 grudnia –Niższe ceny paliw na stacjach benzynowych
W związku z niską ceną ropy na światowym rynku na 1 stycznia 2015 r. zapowiedziano
obniżki cen najpopularniejszych w Indonezji paliw samochodowych. Od nowego roku cena
benzyny 88-oktanowej (zwanej Premium) zostanie obniżona z obecnych 8500 IDR za litr do
7600 IDR (ok. 61 centów USD). Cena oleju napędowego (Solar) obniżona zostanie z 7500 do
7250 IDR za litr. Niskie ceny ropy na światowych rynkach sprawiły, iż benzyna Premium nie
jest już subsydiowana przez rząd RI. Dotacje pozostały jedynie dla oleju napędowego (w
wys. 1000 IDR do 1 litra), który wykorzystywany jest w transporcie publicznym.
Źródło: Jakarta Globe
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