Inwestycje w Indonezji w IV kwartale
i całym 2015 r.
2016-02-09 09:22:24

2
Dane Indonezyjskiej Rady Koordynacji Inwestycji (BKPM)
Wg. danych ogłoszonych pod koniec stycznia 2016 r. przez Indonezyjską Radę Koordynacji Inwestycji (BKPM),
łączna wartość bezpośrednich inwestycji krajowych i zagranicznych zrealizowanych w Indonezji w IV
kw. 2015 r. wyniosła 145,4 bilionów IDR (ok. 10,6 mld USD; przy kursie 1 USD = ok. 13700 IDR), co oznacza
20,8% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz 3,64% wzrost w porównaniu do III kw.
2015 r.
Na powyższe wyniki składają się bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), które osiągnęły w omawianym
okresie wartość 99,2 bilionów IDR (ok. 7,24 mld USD), stanowiąc tym samym 68,2% inwestycji ogółem; oraz
bezpośrednie inwestycje krajowe (BIK): 46,2 bilionów IDR.
Wartość BIZ wzrosła o 26,1% względem IV kw. 2014 r. oraz o 7,24% względem III kw. 2015 r.
Wartość BIK wzrosła o 10,7% rok do roku oraz spadła o 3,4% względem III kw. 2015 r.
Wartość inwestycji w całym 2015 roku wyniosła tym samym 545,4 bilionów IDR (tj. przekroczyła
założony przez Rząd RI plan inwestycji na 2015 r. o 5%), w tym BIZ – 365,9 biliony IDR, tj. ok. 26,7 mld USD oraz
BIK – 179,5 bilionów IDR (48,6% założonego planu). Wartość inwestycji ogółem wzrosła o 17,8% w porównaniu do
2014 r.
Najwięksi zagraniczni inwestorzy, wg. krajów to: Singapur (5,9 mld USD), Malezja (3,1 mld USD), Japonia (2,9 mld
USD), Holandia (1,3 mld USD), Korea Południowa (1,2 mld USD).
54,4% BIZ o wartości 296,7 bilionów IDR zrealizowanych zostało na Jawie. Poza Jawą zrealizowanych zostało
45,6% wszystkich BIZ o łącznej wartości 248,7 bilionów IDR. Oznacza to 24,5% wzrost wartości inwestycji
realizowanych poza Jawą w porównaniu do poprzedniego roku.
Główne sektory, w których realizowane były BIZ to: sektor wydobywczy: 4,0 mld USD; transport, składowanie,
telekomunikacja: 3,3 mld USD; sektor maszynowy, hutniczy i elektroniczny: 3,1 mld USD; dostawy
elektryczności, gazu, wody: 3,0 mld USD; nieruchomości, w tym przemysłowe i biurowe: 2,4 mld USD. Ogółem,
wartość BIZ w sektorach przemysłowych wyniosła 11,8 mld USD, co stanowi 40,2% BIZ ogółem.
Prowincje, które przyciągnęły BIZ o największej wartości to: Specjalny Dystrykt Stołeczny Dżakarta: 3,6 mld USD;
Jawa Wschodnia: 2,6 mld USD; Banten: 2,5 mld USD; Kalimantan Wschodni: 2,4 mld USD.
Jeśli chodzi o BIK, główne sektory to: sektor spożywczy: 24,5 bilionów IDR; dostawy gazu, wody i elektryczności:
21,9 bln. IDR; transport, składowanie, telekomunikacja: 21,3 bln. IDR. s. chemiczny i farmaceutyczny: 20,7 bln.
IDR; sektor minerałów niemetalicznych: 20,5 bln. IDR.
Główne lokalizacje BIK to: Jawa Wschodnia: 35,5 bln. IDR; Jawa Zachodnia: 26,3 bln. IDR; Specjalny Dystrykt
Stołeczny Dżakarta: 15,5 bln. IDR; Jawa Centralna: 15,4 bln. IDR; Sumatra Południowa: 10,9 bln. IDR.
Realizacja inwestycji (BIK + BIZ) w podziale na korytarze gospodarcze w ramach MP3EI (Plan przyspieszenia i
rozwoju gospodarki Indonezji w latach 2011-2025) w 2015 r. wyglądała następująco: korytarz Sumatra: 84,4 bln.
IDR (15,5% wartości inwestycji ogółem); Jawa: 296,7 bln. IDR (54,4%); Kalimantan: 93 bln. IDR (17,1%);
Sulawesi: 33,2 bln. IDR (6,1%); Bali – Wyspy Sundajskie: 18,7 bln. IDR (3,4%); Maluku-Papua: 19,4 bln. IDR
(3,5%).
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