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07 marca – Bank Indonesia utrzymuje główną stopę referencyjną na niezmienionym poziomie
5,75%
Indonezyjski bank centralny pozostawił główna stopę referencyjna na niezmienionym od lutego 2012
r. poziomie 5,75%
Źródło: Reuters
http://www.reuters.com/article/2013/03/07/indonesia-economy-rate-idUSJ9N09D00Y20130307
13 marca – Jawa i Sumatra wyspami największych projektów w ramach MP3EI
Jawa i Sumatra to wyspy, na których zrealizowana zostanie większość z 40 planowanych na kolejne
cztery lata projektów w ramach Programu Przyspieszenia Rozwoju Ekonomicznego Indonezji, tzw.
MP3EI. Z 337 trylionów IDR, 131 tryl. przeznaczonych jest na rozwój Jawy, a 111 tryl. – Sumatry.
Najdroższym projektem będzie budowa portu Cilamaya w Karawng oraz lotniska w tym samym
mieście.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/java-sumatra-big-winners-in-next-phase-ofmp3ei/579314
15 marca – PT Bukit Asam podpisał kontrakt na dostawę węgla dla Indonesia Power
Państwowy konglomerat górniczy PT Bukit Asam podpisał umowę na dostawę węgla dla Indonesia
Power, firmy córki Perusahaan Listrik Negara – państwowego monopolisty w produkcji energii.
Umowa przewiduje dostawę 51,8 milionów ton metrycznych węgla dla elektrowni w Merak,
prowincja Banten, w ciągu kolejnych 10 lat.
Źródło: Jakarta Globe
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http://www.thejakartaglobe.com/business/bukit-asam-wins-10-year-coal-supply-contract-with-plnunit/579822
16 marca – Toyota otwiera kolejną fabryke w Indonezji
Japoński gigant motoryzacyjny - Toyota Motor otworzyła swoja koleją fabrykę samochodów w
Indonezji, w Karawng, prowicja Jawa Zachodnia. Inwestycja, która pochłonęła 340 mln USD zwiększy
możlwości produkcyjne firmy w Indonezji z obecnych 110 tys. aut rocznie do 250 tys. Samochodem
produkowanym w Karawng będzie model Etios Valco 1, przeznaczony właśnie na rynek lokalny.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/toyota-opens-second-karawang-manufacturingplant/580040
17 marca – Transkacje warte ponad 600 mln USD podczas Międzynarodowych Targów Meblowych
IFFINA w Dżakarcie
Według Indonezyjskiego Stowarzyszenia Producentów Mebli i Rękodzieła, podczas tegorocznej edycji
międzynarodowych targów mebli IFFINA, podpisano kontrakty warte ponad 600 mln USD,
podwajając tym samym wynik z 2012 r.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/2013-iffina-posted-us$600-million-transaction
18 marca – Kolejne rekordowe zamówienie Lion Air
Indonezyjski przewoźnik lotniczy Lion Air złożył kolejne rekordowe zamówienie. Tym razem, po
największym w historii zakupie samolotów firmy Boeing, Lion Air zdecydował się na 234 samoloty
firmy Airbus (w tym 174 sztuki A320 neo), warte ponad 18,4 mld EUR. , które dostarczone zostaną w
latach 2014-26. Wraz z nowymi maszynami, firma chce rozwijać swoją działalność na rynku Azji
Południowo-Wschodniej.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/lion-group-airbus-sign-huge-business-deal
Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/lion-airs-record-airbus-order-costs-24-billion/580477
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19 marca - Armia RI otrzymuje sześć nowych helikopterów Bell-412
PT Dirgantara Indonesia – państwowa firma lotnicza przekazała Ministerstwu Obrony RI sześć
nowych helikopterów Bell-412 EP, które pierwotnie mialy być ukończone dopiero na przełomie
września/października br.
Źródło: Ministerstwo Obrony RI
http://www.dephan.go.id/kemhan/?pg=31&id=981
19 marca – W 2014 i 2015 r. 12 nowych portów lotniczych w Indonezji
Minister Transportu RI - E.E.Mangindaan ,zapowiedział otwarcie 12 nowych lotnisk w Indonezji w
latach 2014-15. Dziewięć z nich ulokowanych zostanie we wschodnich prowincjach kraju, pozostałe
w zachodnich.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesia-to-operate-12-new-airports/580775
22 marca – Rząd RI ogłasza zwycięzców przetargów na 14 nowych koncesji na eksplorację i
wydobycie ropy i gazu
Ministerstwo Energii i Zasobów Mineralnych ogłosiło zwyciezców przetargów na 14 nowych koncesji
na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu. Wygrane firmy, w ciągu następnych trzech lat, zainwestują
ponad 84 mln USD w ekslorację złóż, 10 mln USD w badania geologiczne i geofizyczne oraz 60 mln w
badania sejsmiczne. Zwycięskie firmy to: Cooper Energy Limited; Bintang Berlian Energy; the Sandico
Bumindo Raya-Duta Adhikarya Negeri; Premier Oil West Tuna Limited; Conrad Petroleum Pte Ltd,
Berlian Energy; Berdikari Semesta; Mandira Mahesa Energi; Anugrah Teknologi Indonesia;
Salamander Energy (Indonesia) Ltd; the Samudra Energy Limited-Caelus Asia GP, Ltd; Perfect Circle
Engineering; The Mubadala Petroleum Holdings (SE Asia) LTD-Inpex Corporation.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/indonesian-govt-names-14-oil-gas-tenderwinners/581253
22 marca – rozpoczyna się realizacja budowy portu morskiego w Dżakarcie
Pelindo II (Indonesian Port Corporation) - państwowa firma zarządzająca wybranymi portami w
Indonezji rozpoczęła realizację projektu Kalibaru, który po zakończeniu będzie największym portem
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morskim w Dżakarcie i Indonezji. Pierwsza faza prac, która zakończyć sie ma w 2017 r., przewiduje
budowę trzech terminali kontenerowych mogących przyjąć 4,5 mln kontenerów 20-stopowych oraz
dwóch miejsc do cumowania tankowców. Każdy z terminali będzie mieć dok głęboki na 16 metrów,
co oznacza, iż będzie w stanie przyjąć jednsotki o ładowności 8 tys. kontenerów. W przyszłości
zostaną one pogłebione do 20 metrów, aby przyjmować największe statki o ładowności 18 tys.
kontenerów. Wartość całego projektu szacowana jest na 2,47 mld USD. W uroczystości inauguracji
projektu wzięli udział najważniejsi oficjele państwowi, w tym prezydent RI – Susilo Bambang
Yudhoyono oraz gubernator prowincji DKI Jakarta – Joko Widodo.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/23/yudhoyono-kicks-ri-s-largest-port-project.html
25 marca – PT Bukit Asam planuje inwestycje w Mjanmie o wartości 80 mln USD
Państwowa firma z branży wydobywczej i energetycznej – PT Bukit Asam (PT BA) planuje
wybudowanie w Mjanmie elektrowni węglowej położonej blisko kopalni, która byłaby największą
tego typu w tym kraju (moc 2 x 200 MW). Szacowana wartość inwestycji to 80 mln USD. PT BA jest
jedną z 15 państwowych firm indonezyjskich branży energetycznej, zainteresowanych Mjanmą, jako
rynkiem swojej ewentualnej ekspansji.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/coal-miner-bukit-asam-invests-80m-in-myanmar/581823
25 marca - Golden Tulip – holenderska sieć hoteli wchodzi na rynek indonezyjski
Indonezyjska sieć hoteli Golden Tulip w planuje w nabliższych dwóch latach otwarcie 15 hoteli o
średnim i wyższym standardzie w Indonezji w takich lokalizacjach jak: Bali, Yogyakarta, Solo,
Makassar, Surabaya, Bandung i Bekasi.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/25/economy-brief-golden-tulip-open-hotelsindonesia.html
25 marca – firma Ilthabi Rekatama rozważa budowę zakładu produkcyjnego samolotów w Batam
Syn byłego prezydenta RI B.J. Habibbiego - Ilham Habibie, prezes firmy Ilthabi Rekatama,
zapowiedział plany budowy fabryki samolotów średniego zasięgu w Batam, prowincja Riau.
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Oferowanym produktem miałby być samolot „Regio Prop” – jednsotka turbośmigłowa zabierająca na
pokład 90 pasażerów. Jak powiedział Habbibi, firma potrzebuje ok. 500 mln USD na budowe zakładu.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/corporatenews/ilthabi-rekatama-to-develop-plane-factory-inbatam-official/581835
26 marca – Agus Marto nowym prezesem banku centralnego Indnoezji
Izba Reprezentantów zatwierdziła Agus Martowardjojo, pełniącego dotychczas funkcję ministra
finansów, byłego prezesa banku Mandiri, jako nowego prezesa Banku Indonesia – banku
centralnego, na lata 201-2018. Agus Marto był jedynym kandydatem, jakim na to stanowisko
zaproponował prezydent RI Susilo Bambang Yudhoyono. Do najważniejszych zadań nowego prezesa
należeć będą stabilizacja loklanej waluty i walka z inflacją oraz rosnącym deficytem na rachunku
bieżącym.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/27/house-deal-sees-agus-named-bi-governor.html
Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/agus-marto-is-finally-chosen-as-governor-of-bank-indonesia
26 marca – Indonezyjski firma z branży zbrojeniowej wygrywa kontrakt w Czile
Prywatny producent sprzetu wojskowego PT Sari Bahana wygrał kontrakt na dostawe 260-u 70 mm
głowic dymnych dla państwowej firmy czilijskiej Famae. Tym samym, indonezyjska firma pokonała 4
inne przedsiebiorstwa, ktore brały udział w przetargu.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/26/malang-company-beats-43-foreign-firms-sellwarheads-chile.html
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