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3 czerwca - Deficyt w wymianie handlowej Indonezji ze światem w okresie styczeń-maj
2013 r.
W pierwszych pięciu miesiącach br. wartość indonezyjskiego importu wyniosła 78,8 mld
USD, podczas gdy eksport osiągnął wartość 76,25 mld USD. Tym samym, Indonezja
zanotowała deficyt w wymianie handlowej ze światem, który wyniósł ponad 2,5 mld USD.
Źródło: Business news
4 czerwca – Rośnie eksport indonezyjskiego drewna do UE
Eksport indonezyjskiego drewna do UE w pierwszym kwartale br. wzrósł o 114% w
porównaniu do IV kw. 2012 r., osiągając wartość 416 mln USD. Wynik ten jest zasługą m.in.
wprowadzonego od początku br. systemu weryfikacji legalności pochodzenia drewna
zaaprobowanego przez UE, tzw.: Timber Legality Verification System (SVLK), który obliguje
firmy lokalne do przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż wykorzystywany przez
nie materiał pochodzi z legalnego wyrębu.
Źródło: Jakarta Globe
08 czerwca - Indonezja określa priorytetowe sektory dla ASEAN
Rząd Indonezji wyznaczył 9 priorytetowych sektorów, jakie zdaniem miejscowych polityków
powinny być promowane i wspierane w ramach Wspólnoty Gospodarczej ASEAN, która ma
zacząć działać w 2015 r. Są to: sektory rolnicze tj.: produkcja oleju palmowego, kakao,
kauczuku; przetwórstwo rybne, a także produkcja obuwia i wyrobów skórzanych, mebli,
napojów, nawozów i wyrobów petrochemicznych, maszyn, wyrobów stalowych.
Źródło: Antaranews
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12 czerwca - Indonezja planuje budowę stoczni do produkcji łodzi podwodnych
Minister Obrony RI – Purnomo Yusgiantoro zapowiedział, iż w ciągu najbliższych 2-3 lat
Indonezja stworzy infrastrukturę, która pozwoli na produkcję łodzi podwodnych na terenie
Indonezji. Projekt będzie realizowany wspólnie z Koreą Południową, która w kontrakcie na
łodzie podwodne z tego kraju dla Marynarki RI, zobowiązała się do transferu technologii.
Źródło: Antaranews, Jakarta Post
13 czerwca – Bank Indonesia podniósł główną stopę referencyjną o 0,25%
Główna stopa referencyjna wyznaczana przez bank narodowy RI – Bank Indonesia została
podniesiona po raz pierwszy od 16 miesięcy. Podwyżka o 0,25% oznacza wzrost do poziomu
6%. Jak oznajmił gubernator BI - Agus Martowardojo, decyzja podyktowana jest zwiększającą się
inflacją.
Źródło: Antaranews

14 czerwca – Japońskie “call centres” wchodzą na rynek indonezyjski
Transcosmos Inc., jedna z największych japońskich firm, świadczących usługi call centre,
podpisała umowę joint venture z indonezyjską firmą PT Cyberindo Aditama (CBN), mającą
na celu zaistnienie na rynku indonezyjskim.
Źródło: Jakarta Post
15 czerwca – szwedzkie firmy rozważają inwestycje w Indonezji
Ambasador Szwecji w Indonezji – p. Ewa Polano zapowiedziała nowe inwestycje firm
szwedzkich na rynku lokalnym. Plany budowy fabryki w Tangerang i Cibitung ma m.in.
producent maszyn – ABB; otwarcie swoich sklepów zapowiedziały również: IKEA oraz H&M.

Źródło: Jakarta Post
17 czerwca – Indonezyjskie koleje państwowe zamawiają pociągi z Niemiec i USA
Wg. doniesień prasowych, PT Kereta Api Indonesia – państwowy przewoźnik kolejowy w
Indonezji zamówił 100 nowych pociągów z USA i Niemiec. Ich dostawa ma się rozpocząć w
2014 r.
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Źródło: Jakarta Post
18 czerwca – Perusahaan Listrik Negara zwiększa moce produkcyjne energii
Państwowy producent i dostawca energii elektrycznej - monopolista na rynku lokalnym – PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN) zapowiedział zwiększenie mocy produkcyjnych do końca
roku o 8,3%, tj. do wartości 39 tys. MW. Cel zostanie osiągnięty dzięki zakończeniu budowy i
uruchomieniu kilku elektrowni, których realizacja przewidziana została w planie PLN z 2006
r.
Aktualnie trwają również pracę nad rozbudową sieci przesyłowej
Źródło: Jakarta Post
21 czerwca – Wzrost cen paliw na stacjach benzynowych
Ceny najtańszej, a tym samym najbardziej popularnej benzyny na stacjach benzynowych
największej sieci Pertamina (firma państwowa; jedyna uprawniona do sprzedaży
dotowanego paliwa), tzw. Premium, wzrosły z 4500 IDR (ok. 0,46 USD) do 6500 IDR (0,66
USD) za litr. Jednocześnie, o ok. 0,22 USD wzrosły ceny ropy; (aktualnie 5500 IDR).
Podwyżka jest wynikiem decyzji parlamentu RI o zmniejszeniu dotacji na paliwa, które były
przez ostatnie lata dużym obciążeniem dla krajowego budżetu. Jednocześnie, aby zmniejszyć
negatywne skutki podwyżki, przez najbliższe 4 miesiące, najbiedniejsze rodziny,
zakwalifikowane do rządowego programu, otrzymają 150 000 IDR miesięcznie dodatku.
Pomimo zapowiedzi Rządu RI o kolejnych podwyżkach, przewiduje się, iż w związku z
zaplanowanymi na przyszły rok wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, władze nie
podejmą kolejnych mało popularnych decyzji przed tymi wydarzeniami.
Zgodnie z zapowiedziami analityków, wyższe ceny benzyny spowodowały ogólny wzrost cen,
w tym żywności i transportu, jak również przyczyniły się do wzrostu inflacji. Podwyżki
spowodowane były również rozpoczęciem ramadanu, przypadającym w tym roku na lipiecsierpień.
Rząd RI ma nadzieję, iż wraz z większymi cenami paliw, zmniejszy się popyt na nie, co
przełoży się na zmniejszony import paliw oraz poprawi sytuację wymiany handlowej
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Indonezji ze światem, która w związku z mniejszymi cenami na surowce takie jak węgiel,
CPO, kauczuk, w ostatnich miesiącach zanotowała deficyt w handlu międzynarodowym.
Źródło: Jakarta Post
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