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2 sierpnia – Eksport Indonezji w pierwszych sześciu miesiącach br.
Ministerstwo Handlu RI podało wyniki dot. eksportu Indonezji w pierwszych sześciu
miesiącach br. na poszczególne rynki. Krajami, do których Indonezja eksportuje towaru o
największej wartości są: Japonia (14,1 mld USD), Chiny (10,8 mld USD); Singapur (8,4 mld
USD); USA (7,7 mld USD); Indie (6,8 mld USD); Korea Południowa (5,8 mld USD); Malezja (5,3
mld USD); Tajlandia (3,2 mld USD); Tajwan (2,8 mld USD); Holandia (2 mld USD).
Źródło: Ministerstwo Handlu RI
2 sierpnia – Wzrost PKB Indonezji w II kw. br. – 5,81%
Centralna Agencja Statystyczna (Badan Pusat Statistik) podała dane dot. wzrostu PKB
Indonezji w II kw. br., który wyniósł 5,81% w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r.
Motorami wzrostu były: konsumpcja wewnętrzna (5,06%), wydatki rządowe (2,13%),
inwestycje (4,67%), eksport (4,78%), import (0,62%).
Źródło: Badan Pusat Statistik
12 sierpnia – prawie 15% wzrost sprzedaży detalicznej w czerwcu br.
O 14,8% wzrosła wartość sprzedaży detalicznej na rynku indonezyjskim, w porównaniu do
analogicznego okresu poprzedniego roku.
Źródło: Jakarta Globe
14 sierpnia – Lion Air zakupi 50 samolotów produkcji indonezyjskiej
Największy tzw. „tani” przewoźnik lotniczy na rynku indonezyjskim – Lion Air, planuje zakup
50 samolotów N-219, które w przeciągu najbliższych 2-3 lat, po fazie testów, wprowadzi do
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sprzedaży państwowa PT Dirgantara. 19-osobowe samoloty obsługiwać będą mniej
popularne trasy, na których w chwili obecnej swoje połączenia oferuje państwowy
przewoźnik Merpati.
Źródło: Jakarta Globe
16 sierpnia – Siedem urzędów centralnych otrzyma na 2014 r. więcej niż 30 trylionów IDR.
Prezydent RI – Susilo Bambang Yudhoyono zapowiedział iż siedem z ponad 25 ministertsw,
otrzyma na 2014 r. więcej niż 30 trylionów IDR (ok. 2,9 mld USD). Będą to: Ministerstwo
Obrony (83,4 tryliony IDR); ministerstwo edukacji (82,7); ministerstwo robót publicznych
(74,9); m. religii (49,6); m. zdrowia (44,9); m. transportu (39,2); Policja RI (41,5)
Źródło: Jakarta Post
22 sierpnia – VW planuje budowę fabryki aut w Indonezji
Niemiecki Volkswagen AG planuje budowę fabryki samochodów w indonezyjskim mieście
Cikampek w prowincji Jawa Zachodnia. Wg. szacunków, inwestycja może pochłonąć ok. 200
mln EUR.
Źródło: Jakarta Globe
26 sierpnia – Indonezja kupuje amerykańskie helikoptery Apache
Indonezja planuje zakup ośmiu amerykańskich helikopterów atakujących AH-64 Apache, o
wartości ponad 500 mln USD ogółem; wliczając system radarowy, trening pilotów i obsługi
oraz serwis maszyn. Informacja ta przekazana została po spotkaniu prezydenta RI – SBY z
Sekretarzem Obrony USA – Chuck Hagel’em w Dżakarcie.
Źródło: Jakarta Globe
28 sierpnia – nowy szef Sił Zbrojnych Indonezji
Generał Moeldoko został nowym szefem Sił Zbrojnych Indonezji, zastępując na tym
stanowisku adm. Agusa Suhartono. Tym samym, Moeldoko pobił rekord, jeśli chodzi o czas,
w jakim zdobywał kolejne awanse i osiągnął najwyższe stanowisko w TNI (Tentara Negara
Indonesia)
Źródło: Jakarta Post, Ministerstwo Obrony RI
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28 sierpnia – Ministerstwo Przemysłu RI uruchamia pakiet stymulacyjny dla gospodarki
W związku z spowolnieniem indonezyjskiej gospodarki, słabnącą rupią oraz rosnącą inflacją,
Minister Przemysłu RI – MS Hidayat, ogłosił wprowadzenie pakietu regulacji i działań
rządowych, którego głównym celem ma być pobudzenie i wsparcie krajowej gospodarki. W
pakiet wchodzą m.in. ograniczenie importu ropy i gazu oraz zachęty do produkowanego
lokalnie biodiesla; wzrost podatku od luksusu na wybrane samochody, możliwość czasowej
redukcji podatku od dochodów dla firm, rewizja tzw. Negatywnej Listy Inwestycji, w celu
pobudzenia inwestycji, w tym m. in. przetwórstwie minerałów.
Źródło: Antara News
29 sierpnia – Stopy procentowe w Indonezji ponownie w górę
Bank centralny Indonezji – Bank Indonesia, po raz trzeci w przeciągu ostatnich czterech
miesięcy podniósł główną stopę procentową, która w chwili obecnej wynosi 7%, (z 6,5%).
Decyzja banku podyktowana jest m.in. deprecjacją indonezyjskiej rupii, której wartość w
stosunku do USD spadła o 13% w przeciągu bieżącego roku.
Źródło: Jakarta Globe
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