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01 października – UE i Indonezja podpisują porozumienie w sprawie drewna
Indonezyjski minister ds. leśnictwa Zulkifli Hasan oraz przedstawiciele UE podpisali w
Brukseli the Forest Law Enforcement, Governance and Trade-Voluntary Partnership
Agreements (FLEGT-VPA), tj. Dobrowolną umowę o partnerstwie dot. egzekwowania prawa
leśnego, zarządzania i handlu drewnem, którego głównym celem jest wyeliminowanie z
obrotu w handlu międzynarodowym, drewna pochodzącego z nielegalnych źródeł. System
oparty jest na wprowadzonym już w Indonezji Timber Legality Verification System, tj.
systemie weryfikacji legalności drewna.
Źródło: Antara News
01 października – liczba pasażerów lotniczych w górę
W sierpniu na indonezyjskim rynku br. odnotowano 6,32 mln pasażerów (przeloty krajowe i
zagraniczne) w ruchu lotniczym. Oznacza to wzrost o ponad 25% w porównaniu z
analogicznym miesiącem ubiegłego roku. O początku br., liczba pasażerów wyniosła 36,3
mln co oznacza wzrost o 36,92% w porównaniu z 2012 r.
Źródło: Jakarta Post
02 października – wzrasta liczba zagranicznych turystów odwiedzających Indonezję
W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy Indonezję odwiedziło 5,64 mln zagranicznych turystów,
co oznacza wzrost o 8,28% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Największy wzrost liczby odwiedzających zanotowano z Chin, Malezji, Singapuru, Arabii
Saudyjskiej.
Źródło: Jakarta Post
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04 października – plany współpracy indonezyjsko-chińskiej
Prezydent RI – Susilo Bambang Yudhoyono oraz jego chiński odpowiednik – XI Jinping
uczestniczyli w uroczystym podpisaniu 23 dwustronnych umów gospodarczych, które
zakładają realizację przez firmy chińskie na rynku indonezyjskim projektów o wartości
prawie 33 mld USD; w takich sektorach jak: minerały, pulpa, infrastruktura, transport.
Źródło: Jakarta Globe
08 października – Rosyjski miliarder zainwestuje na rynku indonezyjskim
Basic Element – holding, którego właścicielem jest rosyjski miliarder Oleg Deripaska
zapowiedział inwestycje na rynku indonezyjskim o wartości 3 mld USD. Na chwilę obecną
brak szczegółów, jednak w grę wchodzić może budowa / rozbudowa huty aluminium przez
należącą do grypy firmę Rusal.
Źródło: Jakarta Globe
08 października – Amerykańskie firmy zainwestują w “zielone projekty” w Indonezji
Ormat Technologies, SunEdison i Fluidic Energy to trzy amerykańskie firmy, które podpisały
umowy z podmiotami indonezyjskimi na realizację projektów o wartości ponad 240 mln USD
w branży zielonych technologii. Są to m.in. projekty obejmujące budowę elektrowni
geotermalnej o mocy 60MW w Dompu, West Nusa Tenggara, wyposażenie lotnisk
zarządzanych przez Angkasa Pura I w energooszczędne generatory oraz dostarczanie baterii
dla indonezyjskiego giganta telekomunikacyjnego – Telkomsel.
Źródło: Jakarta Globe
08 października – referencyjna stopa banku centralnego Indonezji bez zmian
Bank Indonesia – centralny bank RI pozostawił główną stopę referencyjną na niezmienionym
od miesiąca poziomie 7,25%
Źródło: Jakarta Post
10 października – codzienne połączenie Paryż – Dżakarta
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Francuski przewoźnik lotniczy Air France uruchamia codzienne połączenie na trasie Paryż –
Dżakarta, z przesiadką w Kuala Lumpur. Połączenie obsługiwane będzie przez maszynę
Boeing 777-300.
Źródło: Jakarta Post
10 października – Współpraca indonezyjsko – węgierska dotycząca sektora uzdatniania i
oczyszczania wody
Indonezyjski Minister Robót Publicznych Djoko Kirmanto i jego węgierski odpowiednik
podpisali w Budapeszcie, podczas Szczytu Wody, jaki odbył się w stolicy Węgier,
memorandum o współpracy w oczyszczaniu wody i ścieków. Umowa obowiązywać będzie
do 2018 r. i może być przedłużona.
Źródło: Jakarta Post
16 października – Prezydent RI – SBY zainaugurował nowe projekty infrastrukturalne
Prezydent RI – Susilo Bambang Yudhoyono zainaugurował nowe projekty infrastrukturalne,
które realizowane będą w prowincji Jawa Wschodnia. Są to m.in.: budowa elektrowni
parowej Jatim Pacitan 1 o mocy 2 x 315 MW
Źródło: Jakarta Globe
23 października – Inwestycje w górę o 28%
W trzecim kwartale br. bezpośrednie inwestycje w Indonezji wzrosły o 23% w porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego roku, osiągając wartość 8,9 mld USD. Tym samym, przez
pierwsze trzy kwartały br. inwestycje wzrosły ogółem o 28% do wartości 293,3 trylionów
IDR, w tym zagraniczne – 199,2 trylionów IDR i miejscowe – 94,1 trylionów IDR.
Źródło: Jakarta Globe
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