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01 maja – Indonezja notuje deficyt w międzynarodowej wymianie handlowej
W pierwszym kwartale br. wartość eksportu indonezyjskich towarów wyniosła 45,39 mld USD, w tym
ropa i gaz: 8,1 mld USD, pozostałe 37,2 mld USD . W tym samym czasie import osiągnął wartość
45,46 mld USD, w tym ropa i gaz: 11,3 mld USD, pozostałe: 34,1 mld USD. Tym samym, w
omawianym okresie Indonezja zanotowała deficyt w międzynarodowej wymianie handlowej,
głównie za sprawą grupy „ropa i gaz”, wynoszący ok. 67,5 mln USD. Sytuacja poprawiła się
nieznacznie w marcu br., kiedy zanotowana została nadwyżka 304,9 mln USD w wymianie ogółem,
jednakże w dalszym ciągu notowany jest deficyt w grupie ropa i gaz (eksport: 2,9 mld USD; import:
3,7 mld USD). Wartość eksportu ogółem w marcu br. wyniosła 15 mld USD; import: 14,7 mld USD
Źródło: Antaranews
http://www.antaranews.com/en/news/88688/indonesia-enjoys-trade-surplus-in-march
01 maja – Kobexindo rozpoczyna współpracę z firmą Dressta
Indonezyjski dystrybutor pojazdów i maszyn budowlanych oraz sprzętu ciężkiego rozpoczął
współpracę z Dressta Co. Ltd – odpowiedzialną za sprzedaż wytwarzanych w Stalowej Woli maszyn
budowlanych spółki LiuGong (dawna HSW). Obecnie Kobexindo posiada 11 oddziałów krajowych w
głównych ośrodkach miejskich Indonezji.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/kobexindo-cooperates-with-dressta
02 kwietnia – współpraca Airbus Military i PT Dirgantara Indonesia
Airbus Military i PT Dirgantara Indonesia (PT DI) podpisały umowę, dotyczącą planu rozwoju dla
lekkiego samolotu transportowego NC212i, który zaprezentowany został w listopadzie 2012 r.
Samolot produkowany jest w Bandungu –stolicy Jawy Zachodniej. Strona europejska odpowiedzialna
będzie za uzyskanie certyfikatów wojskowych jak i cywilnych.
1

Źródło: PT DI
http://www.indonesian-aerospace.com/view.php?m=news&t=news-detil&id=102
02 kwietnia – Indonezja stworzy system obrony cyberprzestrzeni
Ministerstwo Obrony RI, wspólnie z Ministerstwem Telekomunikacji i Informatyki RI planuje budowę
systemu obrony cyberprzestrzeni w celu ochrony strategicznych danych. Systemem objete zostaną
zarówno instytucje cywilne, jak i wojskowe.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/defense-ministry-to-build-cyber-defense-system
03 kwietnia – Citilink otwiera pięć nowych połączeń lokalnych
Citilink, firma należąca do PT Garuda Indonesia otwiera pięć nowych połączeń z Dżakarty. Nowe
destynacje to: Bengkulu, Jambi, Semarang, Pangkalpinang, Tanjungpandan.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/citilink-opens-five-new-routes
16 maja – Ministerstwo Przemysłu RI tnie budżet na konwertery CNG do aut
Ministerstwo Przemysłu RI ogłosiło cięcia budżetu przeznaczonego na projekt produkcji i instalacji
konwerterów CNG w samochodach wykorzystywanych przez urzędy administracji puublicznej. Z
zapowiadanych wcześniej 250 mld IDR odjęto 50 mld IDR. Wytłumaczeniem jest brak gotowości
realizacji projektu ze strony PT Pertamina oraz Ministerstwa Energii i Zasobów Mineralnych.
Źródło: Bisnis
http://en.bisnis.com/articles/industry-ministry-cuts-off-converter-kit-budget
18 maja – Honda buduje nową fabrykę motorów w Indonezji
PT Astra Honda Motor rozpoczęła budowę czwartej fabryki motorów marki Honda w Indonezji.
Nowy zakład mieścić się będzie w Karawang w prowincji Jawa Zachodnia. Wartośc inwestycji opiewa
na 338 mln USD. Możliwości produkcyjne nowej fabryki wyniosą 1,1 mln sztuk rocznie co zwiększy
możliwości Hondy w Indonezji ogółem do 5,3 mln sztuk motocykli rocznie.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/18/honda-spend-rp-33t-new-motorcyclefactory.html
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20 maja – Chatib Basri nowym Ministrem Finansów RI
Chatib Basri został powołany na nowego Ministra Finansów, po tym jak jego poprzednik - Agus
Martowardojo uzyskał stanowisko Prezesa banku centralnego Indonezji. Chatib Basri w dalszym
ciągu pełni jednocześnie funkcję prezesa Indonezyjskiej Rady Koordynacji Inwestycji, na czele której
stanął w czerwcu 2012 r.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/21/chatib-basri-installed-new-finance-minister.html
21 maja – PT Dirgantara Indonesia zyskuje kontrakt o wartości 99,8 mln USD
Państwowy producent samolotów – PT Dirgantara Indonesia podpisała umowę na dostarczenie w br.
trzech samolotów CN-235, które wykorzystywane będą przez marynarkę wojenną (2 sztuki) oraz siły
powietrzne RI (jedna sztuka). Wartość prac opiewa na prawie 100 mln USD.
Źródło: Jakarta Post
http://www.thejakartaglobe.com/business/dirgantara-indonesia-secures-rp-1-trillion-in-planecontracts/
21 maja – Nowy Szef Sztabu Armii RI
Prezydent Indonezji – Susilo Bambang Yudhoyono powołał na stanowisko Szefa Sztabu Armii RI
dotychczasowego zastępcę Szefa Sztabu - Generała Porucznika Moeldoko, który zastąpi
odchodzącego na emeryturę szwagra prezydenta SBY - Gen. Pramono Edhie Wibowo.
Źródło:
1. Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/news/sby-to-install-moeldoko-as-new-army-chief-of-staff/
2. Cabinet Secretariat of RI
http://setkab.go.id/en/news-8764-president-sby-inaugurates-lt-gen-moeldoko-as-ksad.html
28 maja – Prezydent SBY wspiera rozwój ekologicznej motoryzacji
Prezydent Indonezji Susilo Bambang Yudhoyono podpisał ustawę o wsparciu rozwoju przyjaznych
środowisku technologii motoryzacyjnych. Ustawa zakłada m.in. zachęty fiskalne przy zakupie aut
elektrycznych lub z napędem hybrydowym. Niższymi podatkami objete zostaną jednak tylko auta
wyprodukowane w Indonezji.
Źródło: Jakarta Globe
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http://www.thejakartaglobe.com/business/sby-signs-eco-friendly-car-regulation/
29 maja – Chińczycy zbudują elektrownię wodną na Kalimantanie
Chińska państwowa firma China Power Investment Corporation we współpracy z Anhui Conch
Cement zapowiedziały plany inwestycyjne na rynku indonezyjskim o wartości 17 mld USD. Projekt
zakłada budowę elektrowni wodnej w nowo powstałej prowincji Kalimantan Centralny, na rzece
Tayan. Pierwsza faza projektu zakończyć się ma w 2015 r. i pozwoli na generowanie 700 MW energii.
Źródło: Jakarta Globe
http://www.thejakartaglobe.com/business/china-invests-17b-in-power-project/
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