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3 września – Indonezja obniża prognozy dot. wzrostu PKB w 2013 r.
Minister Koordynator ds. Gospodarki – Hatta Rajasa, poinformował o zmianach prognoz
Rządu RI dot. wzrostu PKB w Indonezji w 2013 r., który wg. ekspertów wyniesie 5,9%
(wcześniejsze szacunki określały wzrost PKB na poziomie 6,3%).
Źródło: Antara News
4 września – Oficjalna wizyta prezydenta RI – Susilo Bambang Yudhoyono w Polsce
W dniu 4 września br. w Warszawie odbyło się oficjalne spotkanie prezydentów Polski
i Indonezji, podczas którego omówiono wiele kwestii dotyczących współpracy gospodarczej
pomiędzy obydwoma krajami. Jak podkreślił prezydent Susilo Bambang Yudhoyono,
w obydwu gospodarkach wciąż tkwi niewykorzystany potencjał, który powinien pozwolić na
zwiększenie dwustronnej wymiany handlowej oraz inwestycji. Podczas oficjalnej wizyty do
Polski odbyło się Polsko-Indonezyjskie Forum Gospodarcze, w którym udział wzięli
przedsiębiorcy z obydwu krajów. Podczas forum odbyła się również ceremonia podpisania
memorandum of understanding pomiędzy Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych i Indonezyjską Radą Koordynacji Inwestycji (BKPM), a także Krajową Izbą
Gospodarczą i Indonezyjską Izbą Przemysłowo-Handlową (KADIN).
Źródło: Antara News
05 września – Rekordowo wysoka inflacja
Jak podało Centralne Biuro Statystyczne RI, poziom inflacji w Indonezji wzrósł do
nienotowanych od stycznia 2009 r. 8,79% w porównaniu rok do roku.
Źródło: BPS
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12 września – Centralny Bank Indonezji obniża prognozy wzrostu PKB
Bank Indonesia – centralny bank RI, w związku z słabnącą prywatną konsumpcją
wewnętrzną, obniżył prognozy tegorocznego wzrostu PKB Indonezji z 5,8-6,2% do 5,5-5,9%.
Źródło: Antara News
12 września – Referencyjna stopa procentowa Bank Indonesia ponownie podniesiona
Do 7,25% wzrosła główna stopa referencyjna centralnego banku Indonezji, który w związku
z pogarszającymi się danymi makroekonomicznymi, podniósł jej wartość o 0,25%, po
ostatniej, 0,5% podwyżce stopy, która miała miejsce 29 sierpnia br.
Źródło: Antara News
14 września – Wzrasta konkurencyjność Indonezji – Raport
Wg. najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego (szwajcarskiej organizacji
non-profit, znanej m.in. z organizacji szczytu ekonomicznego w Davos) zatytułowanego
Global Competitiveness Report 2013-2014, Indonezja znalazła się na 38 miejscu w rankingu
konkurencyjności poszczególnych państw (4 miejsce wśród krajów ASEAN), czym poprawiła
swoją pozycję o 12 miejsc w porównaniu z poprzednim raportem.
Źródło: Jakarta Globe
20 września – Indonezja otrzymała pierwsze cztery (z 18 zamówionych) samoloty
szkoleniowe Grob G 120 TP-A
W bazie lotniczej Adisutjipto (lotnisko w Yogyakarcie) odbyło się uroczyste przekazanie
Indonezyjskim Siłom Powietrznym pierwszych czterech samolotów treningowych Grob G
120 TP-A, które MON RI zamówiło od niemieckiej firmy Grob Aircraft AG. Do końca roku
Indonezja otrzyma kolejnych 6 maszyn. Cały kontrakt obejmuje dostawę 18 ww. maszyn,
które zastąpić mają używane obecnie AS - 202B Bravo i T - 34C Charlie. Wartość zamówienia
to ok. 72 mln USD.
Źródło: Jakarta Globe
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23 września – przekazanie pierwszych czołgów zakupionych od Niemiec
Do portu Tanjung Priok dostarczone zostały dwa czołgi Leopard 2A4 oraz dwa Marder, które
stanowią pierwszą partię z dużego kontraktu zakładającego dostawę 103 Leopardów oraz 50
Marder’ów, wartych ogółem ponad 280 mln USD (kontrakt z listopada 2012 r.)
Źródło: Jakarta Globe
25 września – Pełna eskadra Su w Makassar
Indonezyjskie Siły Powietrzne otrzymały kolejnych sześć odrzutowych myśliwców Sukhoi,
które dołączyły do 10 pozostałych, jakie dostarczono do bazy w Makassar (Sulawesi
Południowe) we wcześniejszym terminie. Tym samym Indonezja dysponuje pełną eskadrą
złożoną z rosyjskich maszyn SU-30 MK 2 i SU-27 SKM.
Źródło: Jakarta Globe
25 września – Wiceprezydent Boediono otwiera spotkanie ministrów energii krajów
ASEAN
Na wyspie Bali odbyło się 31-e spotkanie ministrów krajów ASEAN odpowiedzialnych za
energetykę, podczas którego poruszono tematy związane z bezpieczeństwem
energetycznym regionu Azji Południowo-Wschodniej. W rozmowach uczestniczyli również
przedstawiciele właściwych resortów z Chin, Japonii, Korei Południowej. Ministrowie ASEAN
podpisali MoU dot. budowy gazociągu Trans ASEAN.
Źródło: Antara News
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