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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, πολλές επιχειρήσεις διεθνοποιούνται με 
γρήγορους ρυθμούς στην προσπάθεια τους να μην αφήσουν ανεκμετάλλευτες 
σημαντικές ευκαιρίες.Με δεδομένο ότι οι αγορές των ανεπτυγμένων χωρών είναι σε 
μεγάλο βαθμό κορεσμένες , τα αναπτυσσόμενα κράτη όπως αυτά της 
Νοτιοανατολικής Ασίας παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη, αν λάβουμε 
υπόψη μας ότι ο κρατικός παρεμβατισμός στο χώρο του εμπορίου και των 
επενδύσεων έχει χαλαρώσει σημαντικά.
Τα τελευταία χρόνια οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν αναδειχθεί σε 
περιοχές με έντονη οικονομική ανάπτυξη και δυναμισμό, που προσέλκυσαν κατά τη 
δεκαετία '90 τεράστια διεθνή κεφάλαια.Ο δυναμισμός των αγορών αυτών 
αποδείχθηκε από το γεγονός ότι η κρίση που τις έπληξε τη διετία 1997-98 
ξεπεράστηκε σε σημαντικό βαθμό.
Στην παρούσα εργασία θα γίνει ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της 

Ινδονησίας . Θα εξεταστεί το μέγεθος και οι δυνατότητες της τοπικής αγοράς ,τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας καθώς και οι πιθανοί κίνδυνοι και απειλές . 
Στόχος είναι να συμπεράνουμε αν η Ινδονησία αποτελεί ελκυστικός" προορισμός" 
για επιχειρηματική δραστηριοποίηση και υπό ποιές προϋποθέσεις . Να σημειωθεί 
ότι η χώρα βρίσκεται σε φάση οικονομικής ανάκαμψης μετά την Ασιατική οικονομική 
κρίση και προσπαθεί να διαφοροποιηθεί με σκοπό την ελαχιστοποίηση της 
εξάρτησης της από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες 
αποτελούν τις κύριες πηγές εσόδων της .
Αναζητώντας ξένα κεφάλαια , η κυβέρνηση προωθεί ξένες επενδύσεις που 
δημιουργούν θέσεις εργασίας για τους πολίτες και εισάγουν κεφάλαια .τεχνολογία 
και διοικητικές ικανότητες , στα οποία η χώρα , προς το παρόν, υστερεί.Πολλές 
ξένες εταιρίες , σε μεγάλο ποσοστό πολυεθνικές, έχουν επενδύσει στην αγορά της 
Ινδονησίας σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας .Οι εταιρίες αυτές 
έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και βελτίωση των πόρων της χώρας, 

στην κατασκευή έργων υποδομής και στην ίδρυση μονάδων μεταποίησης , οι 
οποίες στοχεύουν τόσο στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης όσο και στην 
κατάκτηση ξένων αγορών .
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Στην προσπάθεια της να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία, η Ινδονησία έχει 
απελευθερώσει την αγορά της χαλαρώνοντας τους εμπορικούς και επενδυτικούς 
περιορισμούς . Θέλει να δημιουργήσει μια πιο αξιόπιστη και ανεξάρτητη εθνική 
οικονομία μέσω των επενδυτικών δραστηριοτήτων και να μετατρέψει την ποικιλία 
των πόρων της σε αποδοτική κινητήριο δύναμη για μια αποτελεσματική και 

ανταγωνιστική εθνική οικονομία.
Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών είναι το εμπορικό 
τμήμα της Πρεσβείας της χώρας στην Αθήνα, βιβλιογραφία, ιστοσελίδες 
παγκόσμιων και εθνικών οργανισμών , άρθρα του ημερήσιου τύπου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Δημοκρατία της Ινδονησίας είναι το μεγαλύτερο νησιωτικό κράτος στον κόσμο. 
Απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1949 από τους Ολλανδούς. Τα σημερινά 
προβλήματα της αφορούν : το μεγάλο ποσοστό φτώχειας , την εφαρμογή των 
καθορισμένων από το ΔΝΤ μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού τομέα , τη μετάβαση σε 
κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό μετά από 4 δεκαετίες απολυταρχισμού , την 
επίθεση κατά της διαφθοράς , την αύξηση της υπευθυνότητας της αστυνομίας και 
του στρατού σχετικά με την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την 
επίλυση των αυξανομένων αυτονομιστικών πιέσεων στο Aceh και στην Papua.
Η Ινδονησία βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ασία , μεταξύ του Ινδικού και Ειρηνικού 
Ωκεανού. Αποτελείται από 17.508 νησιά , συνολικής επιφάνειας 2 εκατ. τ.χλμ.
Τα κυριότερα νησιά της , όσον αφορά το μέγεθος αλλά και την δραστηριότητα των 
κατοίκων είναι:

• Η Ιάβα (το πολυπληθέστερο νησί στο οποίο παρατηρείται η μεγαλύτερη 

βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα), η Σουμάτρα, το Καλιμαντάν , το 
Σουλαουέσι, η Δυτική Παπούα και το Μπαλί.

Η πρωτεύουσα της Ινδονησίας είναι η Τζακάρτα , η οποία είναι το κυβερνητικό και 
οικονομικό κέντρο της χώρας και βρίσκεται στα δυτικά της Ιάβας , και κυριότερες 
πόλεις :
-Η Σουραμπάγια (το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι και βιομηχανικό κέντρο στα 

ανατολικά της Ιάβα) ,το Σέμαρανγκ, η Γιοχτζακάρτα, το Πετάνγκ και το Μεντάν.
Το κλίμα της χώρας είναι τροπικό, χαρακτηρίζοντας την αγροτική καθώς και τη 
δασική της παραγωγή.
Οι φυσικοί πόροι της χώρας είναι : πετρέλαιο (το πλουσιότερο σε περιεκτικότητα 
κορεσμένων υδρογονανθράκων στην παγκόσμια παραγωγή),φυσικό αέριο, 
νικέλιο,κασσίτερος (πρώτη παγκοσμίως),ξυλεία,βωξίτης ,χαλκός .άνθρακας , 
χρυσός και πολύτιμοι λίθοι.
Ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται στα 240 εκατ. κατοίκους με το 60% αυτών να 
κατοικούν στο νησί της Ιάβας . Το ετήσιο ποσοστό αύξησης ανέρχεται στο 1,52% .Η 
δε ηλικιακή δομή έχει ως εξής :
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0-14 έτη(29,7%) ,15-64 έτη (65,4%), άνω των 65 ετών (4,9%).
Η απασχόληση του εργατικού δυναμικού ανά τομέα έχει ως εξής :
Αγροτικός τομέας (45%),βιομηχανία(16%) .υπηρεσίες (39%).
Ο πληθυσμός δεν χαρακτηρίζεται από εθνική ομοιογένεια και αποτελείται από 5-6 
εθνικές ομάδες με κυριότερη των Javanese (45%), γεγονός που φαίνεται από την 
ποικιλομορφία των διαλέκτων που συναντιόνται στη χώρα.
Σε αντίθεση με την φυλετική ανομοιομορφία στον τομέα της θρησκείας συναντάται ο 
μουσουλμανισμός σε ποσοστό 90%.
Το πολίτευμα της Ινδονησίας είναι η προεδρική δημοκρατία και πρόεδρος είναι η 
Megawati Sukarnoputra, κόρη του δολοφονηθέντος ιστορικού ηγέτη της χώρας 
Sukarno.
Διοικητικά η Ινδονησία χωρίζεται σε 32 περιφέρειες, που διοικούνται από τοπικές 
κυβερνήσεις .Η χώρα ακολουθεί ένα πρόγραμμα περιφερειακής αυτονομίας με 
στόχο τον περιορισμό της συγκέντρωσης της πολιτικής και οικονομικής δύναμης 
γύρω από την Τζακάρτα.Η αυτονομία υφίσταται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
επαρχιακό επίπεδο.Η κυβέρνηση διατηρεί τις αρμοδιότητες στα ακόλουθα πεδία: 
-προστασία, εξωτερική πολιτική, νομισματική και δημοσιονομική 
πολιτική,θρησκευτικά και νομικά θέματα.
Στο τομέα των υποδομών παρατηρείται ικανοποιητική επάρκεια με σημαντικό 
αριθμό αεροδρομίων και λιμανιών , όπου εξυπηρετούνται οι διεθνείς και τοπικές 
εμπορικές συναλλαγές.
Το νόμισμα της Ινδονησίας είναι η Ρουπία με μέση συναλλαγματική ισοτιμία 
1$ =8500 IDR, τα τελευταία πέντε έτη.

1.2 Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ - Ο ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ
Κατά το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας '90 η χώρα παρουσίασε σημαντική 
οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 7-8% και νομισματική σταθερότητα.Την ίδια 
εικόνα παρουσίασαν και οι γειτονικές της χώρες (Ταυλάνδη, Μαλαισία, Σιγκαπούρη 
και Φιλιππίνες).

Το παραπάνω σενάριο άλλαξε δραματικά το 1997, όταν ξέσπασε οικονομική κρίση 
σε διάφορες ασιατικές χώρες , με πρώτη την Ταυλάνδη.
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Μέχρι το 1997 οι ασιατικές αγορές βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην στενή 
εμπορική σχέση με τις Η ΠΑ. Αυτό έδεσε τις χώρες της περιοχής με τις Αμερικανικές 
νομισματικές πολιτικές, οι οποίες περιέλαβαν στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
'90 μία μεγάλη επέκταση των πιστώσεων. Η συνολική επίδραση στις ασιατικές 
αγορές ήταν η χρήση υπερβολικών ποσών δανεισμού ως πηγή αύξησης εσόδων 
χωρίς καμία διαφάνεια στη χρήση τους, καταλήγοντας έτσι, σε υπερβολικό δανεισμό 
μέσα στη χώρα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση στις τιμές των 
εξαγώμενων προϊόντων από χώρες όπως η Ινδονησία , δημιούργησε μία μείωση 
στο εμπόριο με αύξηση των χρεών τα οποία συσσώρευαν οι μεγάλες εταιρείες. Οι 
επενδυτές στις εν λόγω εταιρείες φοβήθηκαν να εξακολουθήσουν να κατέχουν 
Ασιατικά νομίσματα εξαιτίας των υψηλών διακυμάνσεων στις ισοτιμίες τους, και έτσι 
πούλησαν τα νομίσματα αυτά. Προκαλώντας περισσότερη αστάθεια με τη συνεχή 
πώληση των νομισμάτων , σύντομα από ένα αρχικά όχι τόσο σημαντικό ζήτημα 
δημιουργήθηκε μία διεθνής οικονομική κρίση. Το χειρότερο για τις Ασιατικές χώρες 
ήταν ότι μόλις άρχισαν να αποσύρονται τα ξένα κεφάλαιά , δεν ήταν σε θέση να 
αυξήσουν τα επιτόκια χωρίς να δημιουργήσουν περισσότερη ένταση με τους 
δανειστές οι οποίοι προσπαθούσαν να τους επιστραφούν τα δανεισμένα ποσά. Το 
δανεισμένο χρήμα έπρεπε να αποπληρωθεί σε δολλάρια ΗΠΑ, αλλά το εισόδημα 
αυτών που είχαν δανειστεί στην Ινδονησία ερχόταν σε ρούπιες, και έτσι το ποσό το 
οποίο όφειλαν είχε ξαφνικά τριπλασιαστεί ή τετραπλασιαστεί ουσιαστικά μέσα σε 
μία νύχτα.
Σε αυτά τα αμιγώς νομισματικά προβλήματα προστέθηκαν ακόμη σοβαρότερα 
εσωτερικά προβλήματα διαφθοράς μέσα στην κυβέρνηση και τις τράπεζες. Ακόμη 
και έπειτα από την οικονομική κρίση, η διαφθορά ήταν ακμάζουσα στο 
πολιτικοοικονομικό σύστημα της Ινδονησίας - η Τράπεζα του Μπαλί απετέλεσε 
μέρος ενός σκανδάλου το 1999 όπου δόθηκαν 80 εκ. δολλάρια (ΗΠΑ) για 
δωροδοκίες στις εκλογές που θα λάμβαναν χώρα αργότερα το έτος αυτό. Την 
οικονομική πτώση στην Ινδονησία ακολούθησαν, τελικά, ταραχές με στόχο το 3,2% 
του πληθυσμού που είναι Κινέζικης εθνικότητας. Οι Κινέζοι αυτοί, αν και λίγοι σε 
αριθμό σε σχέση με το υπόλοιπο της χώρας, κρατούν ένα μεγάλο τμήμα της 
οικονομικής δύναμης της χώρας, και με τις ταραχές αυτές γρήγορα εγκατέλειψαν τη
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χώρα, παίρνοντας μαζί και τα κεφάλαιά τους . Αν και δεν υπάρχει τρόπος να δοθεί 
ακριβής αριθμός του ποσού που χάθηκε με τη φυγή των Κινέζων, κάποιες 
εκτιμήσεις που έγιναν από τράπεζες της Σιγκαπούρης (όπου κατέφυγαν πολλοί από 
τους Κινέζους) δίνουν έναν αριθμό της τάξης των 20 δις. δολλαρίων (ΗΠΑ) . Αυτό, 
σε συνδυασμό με τις απώλειες τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές από τους 
κύριους εμπορικούς συνεργάτες της Ινδονησίας (Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Δημοκρατία 
της Κορέας, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες-με μέση μείωση 14,7%) δημιούργησε μία 
κατάσταση όπου υπήρχαν τόσο λίγες εμπορικές συναλλαγές που δεν μπορούσαν 
να βοηθήσουν την ανάκαμψη της χώρας .
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ήταν άμεσες και ολοσχερείς - η αξία της 
ρούπιας έπεσε κατακόρυφα από 2400 ρούπιες/δολλάριο περίπου σε όλο το πρώτο 
μισό του 1997 σε 5800 ρούπιες/δολλάριο στο τέλος του χρόνου . Για να μην 
αδικήσουμε, βέβαια, την κυβέρνηση της Ινδονησίας, είναι αλήθεια πως προσπάθησε 
να εφαρμόσει νέες πολιτικές οι οποίες θα έδιναν ώθηση στην οικονομία - ακριβώς 
μετά την κρίση, ο Soeharto στήριξε τη ρούπια. Ωστόσο, φάνηκε πως δεν υπήρχε 
τρόπος να ανταπεξέλθει η κυβέρνηση της Ινδονησίας μόνη στην οικονομική κρίση, 
και έτσι ζήτησαν βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα και, συγκεκριμένα, από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

1.3 ΤΟ ΔΝΤ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ
Αμέσως έπειτα από την οικονομική κρίση, το ΔΝΤ επενέβη στην Ινδονησία με ένα 
τεράστιο εγγυητικό πακέτο 43 δις. δολλαρίων, 2 δις εκ των οποίων είχαν 
τοποθετηθεί κατά μέρος ως διαθέσιμοι πόροι ταχέων δαπανών - πόροι οι οποίοι θα 
εισέρρεαν απ’ ευθείας στην οικονομία. Το ΔΝΤ βοήθησε την κυβέρνηση της χώρας 
να συνθέσει ένα οικονομικό πρόγραμμα που θα έδινε χρήματα στο φτωχό τμήμα της 
χώρας, το οποίο και κτυπήθηκε σκληρότερα από την κατακόρυφη πτώση της 
Ινδονησιακής χρηματαγοράς. Βρήκαν επίσης μία λύση για το «ζήτημα των ιδιωτικών 
οφειλών μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος εμπορικών πιστώσεων, ανταλλαγής 
διατραπεζικών οφειλών και εταιρικών αποκαταστάσεων οφειλών». Ιδρύθηκε το 
Ινδονησιακό Πρακτορείο Αναδιοργάνωσης Οφειλών, με σκοπό να δρα ως 
σύνδεσμος μεταξύ των οφειλέτων και των πιστωτών.
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1.4 Η ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΤΩΡΑ
Από την κρίση του 1997, η Ινδονησία έχει προσπαθήσει πολύ σκληρά να ανακάμψει 
όσο το δυνατόν συντομότερα. Παρόλ’αυτά, η διαδικασία είναι βραδεία, και απαιτεί τη 
βοήθεια πολλών διαφορετικών ομάδων. Πολλές ξένες χώρες φοβούνται ακόμη να 
επενδύσουν στην Ινδονησία, και αυτό είναι φανερό στους ξένους επενδυτικούς 
σχεδιασμούς .Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα στην Ινδονησία είναι η διαφθορά μέσα 
στην κυβέρνηση, όπως το σκάνδαλο της Τράπεζας του Μπαλί. Το σκάνδαλο ήταν 
τόσο ακραίο που το ΔΝΤ σταμάτησε να δίνει χρήματα στην Ινδονησία μέχρι αυτή να 
υποσχεθεί ότι η αστυνομία της θα διαλεύκανε το σκάνδαλο. Η πληρωμή 80 εκ. 
δολλαρίων σε πολιτικούς και άτομα της χώρας προήλθε από τα χρήματα που 
αποκτήθηκαν από το εγγυητικό πακέτο των 43 δις δολλαρίων του ΔΝΤ, γεγονός 
που κάνει ακόμη πιο λεπτή την κατάσταση.
Το μεγαλύτερο πιθανώς εμπόδιο, ωστόσο, στην ανάκαμψη της οικονομίας της 
Ινδονησίας στα μάτια των επενδυτών παγκοσμίως ήταν ο πόλεμος στο Ανατολικό 
Τιμόρ. Η γενοκτονία των κατοίκων του Τιμόρ στα χέρια του Ινδονησιακού στρατού, 
μαζί με τις αγνοηθείσες επιπλήξεις των Ηνωμένων Εθνών, επέφεραν και πάλι 
πάγωμα της χρηματοδότησης από το ΔΝΤ. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο πόλεμος 
στο Ανατολικό Τιμόρ ματαιώθηκε γιατί η κυβέρνηση της Ινδονησίας απλώς δεν είχε 
την οικονομική δυνατότητα να απωλέσει τις ενέσεις χρήματος από το ΔΝΤ. Μόλις 
δόθηκε στο Ανατολικό Τιμόρ η ανεξαρτησία του, οι πληρωμές ξανάρχισαν .Παρόλ’ 
αυτά, τώρα που το Ανατολικό Τιμόρ μπόρεσε να διεκδικήσει την ανεξαρτησία του 
υπάρχει το ερώτημα σχετικά με την απάντηση της κυβέρνησης της Ινδονησίας στην 
επαρχία του Aceh, η οποία επίσης προσπαθεί να αποσπαστεί από την Ινδονησία. 
Ένας μεγάλος προβληματισμός σχετικά με την οικονομία της Ινδονησίας είναι πώς 
να επανέλθουν οι ξένοι επενδυτές οι οποίοι έφυγαν το 1997.
Αν και δεν υπάρχει τρόπος να προβλευτεί τι θα συμβεί στην οικονομία της 
Ινδονησίας στο μέλλον, είναι φανερό από τα δάνεια του ΔΝΤ ότι η Ινδονησία 
αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη χώρα μόνη της. Η βοήθεια μπορεί να 
είναι ένα από τα κομβικά σημεία για την ανάκαμψη της οικονομίας της Ινδονησίας, 

από την οποία αναντίρρητα εξαρτάται.
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Η σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης έπληξε όλους τους τομείς της οικονομίας, 
βέβαια σε διαφορετικό βαθμό, με μικρότερες συνέπειες στις νήσους , των οποίων η 
οικονομία βασίζεται σε μεταλλεύματα και αγροτικά προϊόντα.
Οι κυριότεροι τομείς την οικονομίας είναι ο αγροτικός (18,5%),η βιομηχανία (43,5%) 
η μεταποίηση (24,5%) και οι υπηρεσίες (38%).

1.5 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ο γεωργικός τομέας απασχολεί πάνω από το μισό του εργατικού δυναμικού της 
Ινδονησίας και σ'αυτόν εστιάστηκε η κυβέρνηση για ανάπτυξη , κατά την 
οικονομική κρίση.Η Ινδονησία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς προϊόντων 
καρύδας .φοινικέλαιου, μπαχαρικών , καφέ .καουτσούκ. Τα προγράμματα 
ανάπτυξης της γεωργίας στο παρελθόν έφεραν μικτά αποτελέσματα και η χώρα δεν 
είναι σήμερα αυτάρκης στην παραγωγή ρυζιού (βασικό προϊόν διατροφής του 
πληθυσμού).
Ως νησιωτικό κράτος, η αλιεία θα μπορούσε να έχει φοβερές προοπτικές αλλά το 
δυναμικό της παραμένει χαμηλό λόγω των μη αποδοτικών πολιτικών της 
κυβέρνησης στο παρελθόν.
Όσον αφορά τα δασικά προϊόντα, η χώρα έχει τεράστια αποθέματα , αφού τα 
τροπικά της δάση καλύπτουν περίπου το 60% της έκτασης της. Οι εξαγωγές ξυλείας 
σε διάφορες μορφές αποτελούσαν ένα από τα κύρια είδη εξαγωγών αλλά 
μειώθηκαν λόγω των επιβαλλομένων φόρων και της νομοθεσίας σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος, που επέβαλλαν στην χώρα διεθνείς οργανισμοί.

1.6 ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η Ινδονησία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα πετρελαίου στην 
Νοτιοανατολική Ασία και η πέμπτη παγκοσμίως από θέμα αποθεμάτων. Μια κρατική 
επιχείρηση κυριαρχεί στον τομέα τουπετρελαίου και λειτουργεί 8 διυλιστήρια 
δυναμικότητας περίπου 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Η χώρα είναι μέλος του OPEC 
(Organisation of Petroleum Exporting Countries).
Η χώρα είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς υγροποιημένου φυσικού αερίου , 

το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξάγεται στην Ιαπωνία. Η τοπική κατανάλωση 
φυσικού αερίου ήταν χαμηλή μέχρι πρόσφατα και περιοριζόταν σε βιομηχανίες. Η
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κυβέρνηση προτίθεται άμεσα να εισάγει την παροχή φυσικού αερίου για οικιακή 
χρήση.
Τα μεταλλεύματα όπως ψευδάργυρος, βωξίτης , νικέλιο, χαλκός εξάγονται στο 
μεγαλύτερο ποσοστό τους .Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης έντονη 
δραστηριότητα εξόρυξης χρυσού και άνθρακα. Στον τομέα των μεταλλευμάτων 
κυριαρχούν οι ξένες εταιρίες με συμβόλαια με το κράτος ή δημόσιες επιχειρήσεις .Τα 
συμβόλαια για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα απαιτούν μερίδιο 
από την παραγωγή σύμφωνα με ποσοστά που τίθενται ενώ για τα άλλα 
μεταλλεύματα απαιτείται πληρωμή δικαιωμάτων.

1.7 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Ο τομέας της μεταποίησης άρχισε να εμφανίζεται τη δεκαετία 70 με την υποστήριξη 
προστατευτικών φόρων, και σε κάποιους τομείς κλειδιά όπως χάλυβας και πλαστικά 
με ρυθμισμένο μονοπώλιο. Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας '80 και '90 
απέσυραν μεγάλο αριθμό φόρων ώστε να μπορέσει ο τομέας της μεταποίησης να 
ανταγωνιστεί τις ξένες εταιρίες τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές και 
να αποτελέσουν τα προϊόντα, έσοδα από εξαγωγές εναλλακτικά με το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο.
Οι μονάδες μεταποίησης υφασμάτων και ξυλείας αναδείχθηκαν ιδιαίτερα 
κερδοφόρες.
Οι μικρού μεγέθους και οικογενειακές μονάδες αποτελούν την πλειοψηφία , αν και 
μετά τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις αυξήθηκαν ραγδαία και οι μεσαίου μεγέθους.Να 
σημειωθεί ότι αισθητή κάνει την παρουσία της και η βαριά βιομηχανία που 
περιλαμβάνει σίδηρο,πετροχημικά και τσιμέντο.

1.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ
Σύμφωνα με παγκόσμια κατάταξη από τον Οργανισμό Heritage των ΗΠΑ ,η χώρα 
δεν παρουσιάζει κατά κανόνα οικονομική ελευθερία , δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται 
από :

• μέτριο επίπεδο προστατευτισμού όσον αφορά την εμπορική πολιτική

• μέτρια επίπεδα φορολογίας και πληθωρισμού

• μέτρια κυβερνητική παρέμβαση στην οικονομία
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• μέτρια δυσκολία στην είσοδο ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων αλλά υψηλοί 
περιορισμοί στον τραπεζικό τομέα.

• χαμηλή παρέμβαση στις τιμές και τους μισθούς

• χαμηλό επίπεδο προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων

• πολύ υψηλό επίπεδο ασάφειας και γραφειοκρατίας του νομικού συστήματος

• πολύ υψηλή δραστηριότητα της μαύρης αγοράς

1.9 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ινδονησίας είναι : πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 
χάλυβας, σίδηρο,ξυλεία,καουτσούκ, ηλεκτρικές συσκευές, φοινικέλαιο, χαρτικά κλπ. 
Οι κυριότεροι προορισμοί εξαγωγών της χώρας είναι:
Η Ιαπωνία (21,1%), οι ΗΠΑ (13,2%) ,η Σιγκαπούρη (9,4%), η Κορέα (7,2%), η Κίνα 

(5,1%), και η Αυστραλία (3,4%).
Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα είναι τρόφιμα, χημικά,βαμβάκι, έτοιμα ενδύματα, 
δέρμα, μηχανολογικός εξοπλισμός.
Οι κυριότερες χώρες πηγών εισαγωγών είναι:
Η Ιαπωνία (14,1 %),η Σιγκαπούρη (13,1%), οι ΗΠΑ (8,4%), η Κίνα (7,8%), η 
Κορέα(5,3%) και η Αυστραλία (5,1%).
Η Ινδονησία συμμετέχει στα περιφερειακά προγράμματα APEC και AFTA για την 
εξάλειψη των εμποδίων του εμπορίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς 
Οργανισμού Εμπορίου.
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1.10 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Ινδονησία πέρασε άλλον ένα χρόνο βελτίωσης των μακροοικονομικών της 
μεγεθών και μέτριας ανάπτυξης. Η πολιτική σταθερότητα και η συνεχιζόμενη 
δημοσιονομική ενοποίηση υποστήριξαν τις αγορές και την μακροοικονομική 
σταθερότητα. Οι τράπεζες συνέχισαν επίσης την ανάκαμψή τους και η αναδιάταξη 
του χρέους των εταιρειών σημειώνει πρόοδο, αν και με μικρό ρυθμό. Οι δείκτες 
εξωτερικού χρέους της Ινδονησίας βελτιώνονται και το κυβερνητικό χρέος ως προς 
το ΑΕΠ πέφτει με μεγάλη ταχύτητα. Παρά τις βελτιώσεις αυτές στο 
μακροπεριβάλλον, η ανάπτυξη παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα άλλων χωρών της 
πρηγούμενης κρίσης, και οφείλεται κατά πολύ στην κατανάλωση. Με το 
συνεχιζόμενο ασθενές επενδυτικό κλίμα, η βελτίωση στο διεθνές περιβάλλον μπορεί 
να μην είναι σε θέση να βελτιώσει τις προσδοκίες για ανάπτυξη. Ο οικονομικός 
αντίκτυπος, ωστόσο, της βομβιστικής επίθεσης στο Μπαλί την 12η Οκτωβρίου θα 
μπορούσε να είναι λιγότερο σοβαρός από τους αρχικούς φόβους. Η Κυβέρνηση 
αντέδρασε γρήγορα έπειτα από την τραγωδία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 
ασφάλειας, ανακοίνωσε οικονομικά κίνητρα και επιτάχυνε τις δομικές 
μεταρρυθμίσεις . Για να διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα, η Κυβέρνηση 
πρέπει να διατηρήσει τις μακροοικονομικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει, να 
διατηρήσει την κεκτημένη ταχύτητα στις δομικές μεταρρυθμίσεις και να διασφαλίσει 
δημοσιονομική βιωσιμότητα.
Η πορεία της αγοράς σήμερα συνίσταται από την πολιτική σταθερότητα, τη 

συνεχιζόμενη σταθερή μακροοικονομική διαχείριση και τις μεταρρυθμίσεις για 
ανανέωση (Εικόνα 1.1.) . Η συμφωνία Paris Club(2002) έδωσε περαιτέρω αύξηση 
σε μια ήδη θετική ορμή και στην αναβάθμιση της πιστωτικής κατάταξης της 
Ινδονησίας, αν και ακόμη παραμένει κάτω από την απαιτούμενη διαβάθμιση για 
επενδύσεις. Η εμπιστοσύνη της αγοράς ανέβασε τη Ρούπια από 10.500 ρπ. ανά 
δολ. στο τέλος του 2001 σε επίπεδα κάτω των 9.000 ρπ. ανά δολ. για το μεγαλύτερο 
τμήμα του έτους. Το χρηματιστήριο ανέβηκε κατά 150 μονάδες φτάνοντας στις 550 
στα μέσα του χρόνου, πέφτοντας στη συνέχεια και πάλι στις 400, εν μέσω της 
παγκόσμιας αδιαθεσίας μετοχών.
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Οι αγορές, όμως, ανέκαμψαν γρήγορα μετά την επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών της Κυβέρνησης και την επίδειξη γρήγορων αποτελεσμάτων στη 
διερεύνηση της βομβιστικής επίθεσης και στη λήψη περαιτέρω μέτρων ασφάλειας.
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2.2 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ανάπτυξη κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα και οφειλόταν κυρίως στην κατανάλωση. 
Η ανάπτυξη στα πρώτα τρία τρίμηνα του 2002 ανήλθε στο 3,4%, περίπου ίσα με το 
2001, αλλά 1,5% κάτω απο τα επίπεδα του 2000. Ενώ η ανάπτυξη επιταχύνθηκε 
στο τρίτο τρίμηνο, η υπόθεση ανάπτυξης 4% του προϋπολογισμού για το 2002 
στάθηκε ανέφικτη, καθώς οι επιπτώσεις των γεγονότων στο Μπαλί έγιναν 
αισθητές στο τελευταίο τρίμηνο. Η ανάπτυξη κυμαίνεται ακόμη κάτω από εκείνη 
άλλων χωρών της προηγούμενης Ασιατικής κρίσης και η Ινδονησία είναι η μόνη 
χώρα που δεν έφτασε ακόμα στα υψηλά επίπεδα του ΑΕΠ προ της κρίσης. Το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ σε Ρούπιες βρίσκεται ακόμη 10% κάτω σε σχέση με το 1997 . 
(Σχήμα 1.2).

A VsfWir 1.2: hnh»n»°shi's (,DP is stiil beiowprrwrist's

m m, m ·« ·—■ ·"!. m n
C* »s, ■*> "»v — ·*>ν — ■**, S *s>
M ^ -m* ^ •W' ^ W*

o· S S S S S 
Source; CEtC tkikk stofjrcoknltetimi

Η ανάπτυξη συνεχίζει να βασίζεται στην κατανάλωση. Οι καταναλωτές αντέδρασαν 
θετικά στην σταθερότητα μετά από την ανάληψη της διακυβέρνησης από την 
Πρόεδρο Megawati. Ευνοήθηκαν επίσης από τους γρήγορα αυξανόμενους 
επίσημους μισθούς και την ισχυρή ανάπτυξη στην καταναλωτική πίστωση, η οποία 
επεκτάθηκε κατά 43% στο δεύτερο τρίμηνο του 2002 (Σχήμα 1.3), αν και 
επιβραδύνεται τελευταία.
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Figure ts S: Credit finances an increasing share of
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Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης άρχισε να μειώνεται στο τρίτο τρίμηνο του 
2002 και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έπεσε μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στο 
Μπαλί, αν και λιγότερο από τους αρχικούς φόβους. Τα πρόσφατα στοιχεία σχετικά 
με τις διαρκείς πωλήσης αγαθών δείχνουν ότι η καταναλωτική ανάπτυξη συνεχίζεται 
ακόμη, αν και με ηπιότερους ρυθμούς. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν από 

11,6% (2001) σε 3,7% τον Οκτώβριο , αλλά οι πωλήσεις μοτοσυκλετών ήταν κατά 
38% αυξημένες τον Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.
Οι επενδύσεις δέχτηκαν πλήγμα από το επιδεινούμενο επενδυτικό κλίμα. Η 
επενδύσεις έπεσαν κατά 3,5% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2002 εν συγκρίσει με την 
αντίστοιχη περίοδο το περασμένο έτος, αν και φαίνεται κάποια ανάπτυξη στα 
τελευταία τρίμηνα. Οι εγκρίσεις επενδύσεων έπεσαν επίσης κατά πολύ το 2002 
(Εικόνα 1.1 ,σελ. 16) και οι εγκρίσεις εγχώριων επενδύσεων έπεσαν ακόμη 
περισσότερο από εκείνες των ξένων επενδύσεων. Στις ήδη μακροχρόνιες ανησυχίες 
των επενδυτών προστίθενται τα προβλήματα ασφάλειας μετά τα γεγονότα στο 
Μπαλί. Ακόμη και παλαιοί ξένοι επενδυτές, όπως η SONY, αποφάσισαν να 
μεταφέρουν αλλού την παραγωγή τους, ακολουθώντας το παράδειγμα αρκετών 
κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών νωρίτερα στο έτος.

Η κάποια παρηγοριά για τους χαμηλούς επενδυτικούς αριθμούς βασίζεται σε 
αναξιόπιστες στατιστικές. Οι εθνικοί λογαριασμοί, ιδιαίτερα εκείνοι σε τριμηνιαία 
βάση, παραμένουν ασθενείς και υπόκεινται σε συχνές, εκτεταμένες αναθεωρήσεις. 
Οι ασθενείς επενδύσεις επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές 

κεφαλαιουχικών αγαθών, αλλά τα στοιχεία για την κατανάλωση τσιμέντου δείχουν
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ότι ενδεχομένως να υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις από ότι φαίνεται 
στατιστικά. Η χρήση τσιμέντου είναι τώρα 80% υψηλότερη από τον Ιανουάριο του 
2000 και η ετήσια αύξηση στην κατανάλωση τσιμέντου ήταν πάνω από 30% τον 
Οκτώβριο του 2002. Φαίνεται, όμως, πως μικρό μόνο μέρος αυτής χρησιμοποιείται 
για την ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας: το περισσότερο τσιμέντο πωλείται 

σε σακούλες, όχι μαζικά, το οποίο υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείται για οικοδόμηση ή 
επιχειρήσεις πολύ μικρής κλίμακας. Σημαίνει, ωστόσο, πως μπορεί να 
υποτιμήθηκαν οι στεγαστικές επενδύσεις στους εθνικούς λογαριασμούς.
Οι καθαρές εξαγωγές συνεισφέρουν ακόμη στην ανάπτυξη, αλλά με μειούμενο 

ρυθμό. Στο τρίτο τρίμηνο του 2002, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές άρχισαν να 
αυξάνονται ξανά για πρώτη φορά μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2001. Οι καθαρές 
εξαγωγές συρρικνώθηκαν απότομα καθώς η αύξηση των εισαγωγών ξεπέρασε 
εκείνη των εξαγωγών. Οι διεθνείς στατιστικές εμπορίου υποδηλώνουν μια φθίνουσα 
συνεισφορά στην ανάπτυξη από τις καθαρές εξαγωγές για το υπόλοιπο του έτους. 
Αλλά οι εμπορικοί όροι της Ινδονησίας άρχισαν να βελτιώνονται και πάλι από τα 
μέσα του έτους (Σχήμα 1.4) χάρη στις αυξανόμενες τιμές των πετρελαϊκών και 
γεωργικών αγαθών, υποδηλώνοντας ότι το εισόδημα μπορεί να αυξάνει κάπως 
ταχύτερα από το ΑΕΠ.

Οι επιπτώσεις της βομβιστικής επίθεσης στο Μπαλί στην παραγωγή είναι πιθανό 
να παραμείνουν συγκρατημένες. Η βιομηχανία ξενοδοχείων και εστιατορίων κατέχει

tinHnv 1*4: Terms eftrmte imprwingttgtiiH
11»» > UtK vt Mcsak- index, > started to· improve
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μερίδιο 3,1% του ΑΕΠ, αν και ο τουρισμός δεν ευθύνεται για όλο αυτό το ποσοστό. 
Οι έμμεσες συνεισφορές από τον τουρισμό στο κατασκευαστικό και λιανικό εμπόριο 
μπορούν να προσθέσουν ένα 1-2% στις βιομηχανίες που σχετίζονται με τον 
τουρισμό . Μετά τις ταραχές του Μαϊου του 1998, ο αριθμός των επισκεπτών στην 
Ινδονησία έπεσε , προκαλώντας μια μέση απώλεια στη συνεισφορά στο ισοζύγιο 
πληρωμών κατά 36% περίπου. Η μείωση των επισκεπτών μπορεί να είναι 
εντονότερη τώρα, καθώς η τρομοκρατία απασχολεί ιδιαίτερα παγκοσμίως.
Οι επιπτώσεις των αριθμών των επισκεπτών φαίνονται σταδιακά μόνο. Σύμφωνα με 
το ΒΡ8(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ινδονησίας), ο αριθμός επισκεπτών στην 
Ινδονησία τον Οκτώβριο έπεσε μόνο κατά 2% σε σχέση με τον πρηγούμενο χρόνο, 
αλλά τον Νοέμβριο έπεσε κατά 21%. Ο αριθμός επισκεπτών στο Μπαλί έπεσε κατά 
50% τον ίδιο μήνα. Αν και πολλά ξενοδοχεία αναφέρουν ότι είναι πλήρη την εποχή 
των διακοπών το τέλος του χρόνου, αυτό επιτεύχθηκε παραχωρώντας μεγάλες 
εκπτώσεις και χωρίς να έρθουν οι εύρωστοι οικονομικά Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι 
τουρίστες. Υπό αυτήν την λογική, και υποθέτωντας μία μείωση των επισκεπτών 
κατά 15-20%, το ΑΕΠ της Ινδονησίας το 2003 θα είναι 0,7-1% χαμηλότερο από ότι 
πριν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη πριν την επίθεση, ο ξενοδοχειακός τομέας 
αναπτύχθηκε κατά 1,2% μόνο (1° τετρ. - 3° τετρ, από έτος σε έτος) καθώς 
ανέκαμπτε αργά από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.
Η κατασκευαστική βιομηχανία της Ινδονησίας ήδη είχε σημειώσει μία αξιοπρόσεκτη 
μείωση στη βιομηχανική παραγωγή πριν την επίθεση στο Μπαλί. Η αύξηση στη 
βιομηχανική παραγωγή, ανήλθε σε 3,3% (από έτος σε έτος) το 2002, σημαντικά 
χαμηλότερα από το 6,1% το 2000 και το 4,3% του 2001. Ένα μέρος αυτής της 
επιβράδυνσης μπορεί να αποδοθεί στις πλημμύρες στις αρχές του 2002, οι οποίες 
δυσχέρεναν την προμήθεια προϊόντων και προκάλεσε απώλεια εργάσιμων ημερών. 
Η επιβράδυνση ήταν εμφανέστερη στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος 
αναπτύχθηκε κατά 0,8% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2002 (από έτος σε έτος) και 
κατά - 4,1% το τρίτο τρίμηνο, μετά από μία ανάπτυξη μεγαλύτερη από 20% το 
2001. Κάποιες εταιρείες ανέφεραν περικοπές στην παραγωγή μετά την επίθεση στο 
Μπαλί, αναμένοντας χαμηλότερες πωλήσεις στο μέλλον. Οι μεγαλύτερες διακοπές 

του Δεκεμβρίου 2002 που αποφασίστηκαν από την Κυβέρνηση για την αύξηση της 
ζήτησης μπορεί να επηρεάσαν την παραγωγή του 4ου τρίμηνου, αν και υπό αυτήν
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την προσδοκία κάποιες εταιρείες αύξησαν την παραγωγή τον Οκτώβριο και το 
Νοέμβριο.
Εν μέσω αυτής της επιβράδυνσης της παραγωγής αποτελεί ανακούφιση το γεγονός 
ότι οι μικρότερες εταιρείες φαίνεται πως τα καταφέρνουν καλύτερα από τις 
μεγαλύτερες (Σχήμα 1.5). Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία 
αντικατοπτρίζει την παραγωγή των μεγαλύτερων εταιρειών άρχισε να πέφτει, ενώ η 
απόδοση της μη πετρελαϊκής παραγωγής παρέμεινε θετική. Η διαφορά στις τάσεις 
αυτές δείχνει ότι οι μικρές εταιρείες, που δεν εκφράζονται άμεσα στις στατιστικές της 
βιομηχανίας τα καταφέρνουν καλύτερα από ότι οι μεγαλύτερες. Αυτό επιβεβαιώνεται 
από τους αριθμούς των πιστώσεων, οι οποίοι δείχνουν ότι η ανάπτυξη της 
πίστωσης στις ΜΜΕ ήταν υψηλή μέχρι το 1° τρίμηνο του 2002 αν και από τότε 

μετριάστηκε.

Figure F5: Smaller enterprises are doing better 
(Growth in industrial production

____________ and non-oil nxmiftKiuring, percent)______________

y»j grwwth rais

in αγροτική ανάπτυξη ήταν απροσδόκητα ισχυρή στο 2° και 3° τρίμηνο του 2002 
κυρίως εξαιτίας της σοδειάς των τροφίμων, και η γεωργία αποτέλεσε έναν 
πρωτοπόρο τομέα της οικονομίας. Η παραγωγή ηλεκτρισμού άρχισε να μειώνεται. 
Επεκτάθηκε κατά 8,4% το 2001 περισσότερο από το διπλάσιο της αύξησης του 
ΑΕΠ, αλλά η ανάπτυξη μειώθηκε στο 5,8% για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2002. Για 
πολλούς, η μεγάλη αύξηση στην παροχή ηλεκτρισμού ενίσχυσε την εντύπωση ότι οι 
στατιστικές δεν αποτύπωσαν ολόκληρη την ανάπτυξη της οικονομίας της
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Ινδονησίας. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού χρηστών και οι σχετικές τιμές του 
ηλεκτρισμού αποτέλεσαν μία από τις κύριες αιτίες ανάπτυξης. Ο αριθμός των 
χρηστών αυξήθηκε γρήγορα ακόμη και κατά την κρίση και για μια μεγάλη περίοδο τα 
τιμολόγια ηλεκτρισμού υπολείπονταν των γενικότερων αυξήσεων στις τιμές. Επίσης, 
οι αυξήσεις στη τιμή του ντήζελ σε σχέση με τις τιμές του ηλεκτρισμού μπορεί να 
ώθησε πολλούς χρήστες στο να εγκαταλείψουν την ιδιόκτητη παραγωγή ενέργειας 
και να συνδεθούν στο δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

2.3 ΦΤΩΧΕΙΑ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Η μείωση της φτώχειας σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο από το 1999, αλλά 
σταμάτησε πρόσφατα. Το ποσοστό φτώχειας στον πληθυσμό έπεσε από 27% το 
1999 σε 16% το 2002 εξαιτίας της αύξησης των πραγματικών μισθών και τις 
μικρότερες σχετικά αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Ο κύριος πληθυσμιακός 
δείκτης φτώχειας βασιζόμενος σε μια πιο περιορισμένη ετήσια έρευνα 
καταναλωτικών αγαθών ανέβηκε από 13,2% το Φεβρουάριο του 2001 σε 14,5% το 
Φεβρουάριο του 2002. Η άνοδος αυτή προκλήθηκε κατά πολύ από μια γρήγορη 
αύξηση στην τιμή του ρυζιού έπειτα από τις πλημμύρες στις αρχές του 2002. Η 
μετάβαση των στόχων της ανάπτυξης από τη βιομηχανία προς τις μικρομεσαίες 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις και τη γεωργία μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες εργασίας 
του πληθυσμού. Η προσδοκία, ωστόσο, για μείωση της φτώχειας επισκιάζεται από 
την βομβιστική επίθεση στο Μπαλί. Υποθέτοντας ότι η επίθεση επηρεάζει μόνο την 
ανάπτυξη, και όχι τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις τιμές, ένα εκ. περίπου 
άνθρωποι θα παραμείνουν σε επίπεδα φτώχειας εξαιτίας της επίθεσης.
Οι μισθοί παρουσίασαν γρήγορη αύξηση (Σχήμα 1.6). Μέχρι τα μέσα του 2002, οι 
πραγματικοί μισθοί στη βιομηχανία ήταν 35% υψηλότεροι από το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 1996 και η ετήσια αύξηση ήταν 10%. Μία κύρια αιτία για αυτό ήταν η απότομη 
αύξηση των ελάχιστων μισθών σε όλη τη χώρα. Το 2002, ο μέσος μισθός ανέβηκε 
κατά 30%. Οι Κυβερνητικοί μισθοί αυξήθηκαν επίσης τον Ιούλιο του 2001, κατά 15- 
20% περίπου, ως αποτέλεσμα συγχώνευσης διαφόρων επιδομάτων στον βασικό 

μισθό. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μπορεί να επωφελήθηκαν από την ανάκαμψη 
στην επιχειρηματική κερδοφορία. Οι πραγματικοί μισθοί στη γεωργία είναι κατά 

12% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1996 και η ετήσια αύξηση ήταν μόνο 1%, εάν 
αφαιρεθεί ο πληθωρισμός βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Για τους φτωχούς,
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οι οποίοι ξοδεύουν περισσότερα σε τρόφιμα, οι πραγματικοί μισθοί ίσως ακόμη και 
να μειώθηκαν στο έτος μέχρι το 1° τρίμηνο. Εξαιτίας των αυξήσεων των διοικητικών 
μισθών , οι μισθοί στην αδήλωτη εργασία αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις εξελίξεις 
στην αγορά . Η αύξηση των ελάχιστων μισθών είναι πιθανό να έχει περισσότερες 
επιπτώσεις στις βιομηχανίες εντατικής εργασίας όπως οι κλωστο-ϋφαντουργικές ή 

εκείνες ηλεκτρονικών γραφείου, καθώς το κόστος εργασίας τους είναι υψηλότερο σε 
σχέση με άλλες βιομηχανίες. Σχεδόν τα δύο τρίτα της εργατικής δύναμης εργάζονται 
αδήλωτα και δεν ευνοούνται άμεσα από τις αυξήσεις των ελάχιστων μισθών. 
Παράλληλα, οι γρήγορες αυξήσεις μισθών ίσως να επηρέασαν την ανεργία: 

σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η ανοικτή ανεργία αυξήθηκε κατά 
400.000 άτομα στα 8,4 εκ. άτομα το πρώτο μισό του 2002. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η 
υποαπασχόληση μπορεί να είναι τριπλάσια από αυτόν τον αριθμό. Από τους 
ανέργους, 61% ήταν νεαροί άνδρες μεταξύ 15 και 24 ετών.

FigHsr 1· λ: Format mut informal setfor wages diverge 
Uval wage IkW-x. UK>>________________

2.4 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο πληθωρισμός μειώθηκε σημαντικά από τη μέγιστη τιμή του στις αρχές του έτους, 
αλλά μετά σταθεροποιήθηκε στα πλαίσια της χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής. 
Ο ρυθμός πληθωρισμού CPI έφτασε στο μέγιστο του 15% (ετήσια) το Φεβρουάριο 
του 2002 ως απόρροια των διοικητικών αυξήσεων στον ηλεκτρισμό και τις 

μεταφορές, καθώς και των πλημμύρων. Ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 10,1% στο
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τέλος του έτους. Τα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας έπεσαν απότομα από 17,6% 
στο τέλος του 2001 σε λιγότερο από 13% στο τέλος του 2002. Μεγάλο μέρος αυτής 
της μείωσης δικαιολογήθηκε από τη μείωση στα κεφάλαια υψηλού κινδύνου της 
Ινδονησίας και την ισχυροποίηση της Ρούπιας. Πράγματι, ο δείκτης νομισματικών 
συνθηκών, ο οποίος περιλαμβάνει το επίπεδο συναλλαγματικών ισοτιμιών, δείχνει 
ότι η νομισματική πολιτική παρέμεινε σχετικά σφικτή στη διάρκεια ολόκληρου του 
2002 .

Το τραπεζικό σύστημα σταθεροποίησε την ανάκαμψή του και η τραπεζική πίστωση 
συνέχισε να αυξάνεται. Η μετοχική πίστωση αυξήθηκε αξιοσημείωτα κατά 13% 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2002. Όπως θα αναμενόταν, η αύξηση στα επενδυτικά 
δάνεια ήταν αρνητική, αλλά η καταναλωτική πίστωση αυξήθηκε περισσότερο από 
40% στο έτος μέχρι το Σεπτέμβριο. Η αύξηση στην πίστωση είναι θετικό σημάδι, 
καθώς εναρμονίζεται με τη βελτίωση των δεικτών σχετικά με την ευρωστεία του 
τραπεζικού συστήματος. Το αναφερόμενο Ποσοστό Κεφαλαϊκής Επάρκειας για τις 
145 τράπεζες της χώρας ήταν 23,2% στα τέλη του Αυγούστου, αν και αυτό εν μέρει 
αντικατοπτρίζει το σχετικά μικρό αριθμό επισφαλών ενεργητικών των μεγάλων 
τραπεζών.

figurr λ7: Recovering bunks
(Pettit yivmtti aoJ Kx>ns as a share of loans >

Rjp IHtH

Αυτό σημαίνει ισχυρότερες τράπεζες, αλλά τα έσοδα, και κατά συνέπεια η σταδιακή 

αύξηση του κεφαλαίου είναι ακόμη χαμηλά και οι τράπεζες παραμένουν ευάλωτες 
σε προβλήματα σχετικά με την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων. Η 
απόδοση του ενεργητικού για όλες τις τράπεζες ήταν 1,2% το πρώτο μισό του 2002,
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περίπου ίσα με το 2001. Για τις κρατικές τράπεζες και εκείνες του Οργανισμού 
Τραπεζικής Αναδιάρθρωσης της Ινδονησίας (IBRA) ο αριθμός αυτός ήταν μόνο 
0,6% και 0,9% και οι IBRA τράπεζες σημείωσαν απώλεια το 2001. Παρ’ όλ’ αυτά, 
ένας μικρός μόνο αριθμός των τραπεζών που ελέγχονται από την IBRA ανέφερε 
χρεοκοπία στα μέσα του χρόνου και αυτές συγχωνεύτηκαν το Σεπτέμβριο του 2002. 
Η μείωση στα ασύμφορα δάνεια των τελευταίων δύο χρόνων σταμάτησε. Για το 
τραπεζικό σύστημα συνολικά ήταν 10,8% στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2002, 
αλλά για κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
τραπεζών) το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο.

2.5 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Το διεθνές εμπόριο της Ινδονησίας άρχισε να ανακάμπτει μετά από την απότομη 
πτώση που υπέστη κατά τη διάρκεια την παγκόσμιας επιβράδυνσης το 2001. Η αξία 
των μη πετρελαϊκών εξαγωγών έγινε θετική τον Απρίλιο του 2002 μετά από 12 
μήνες συνεχούς πτώσης και οι εισαγωγές ομοίως ακολούθησαν τον Ιούλιο (Σχήμα 
1.8).

t few re t.ii: ttoth export and import urines are rising 
(percent growth, L'S& value)

Ωστόσο, η ανάκαμψη στις απολαβές των εξαγωγών οφειλόταν στην αύξηση των 

τιμών, και όχι του όγκου των εξαγόμενων προϊόντων. Ανάμεσα στο Μάιο και τον 
Ιούλιο του 2002, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ενώ η αξία των εξαγωγών 

αυξήθηκε κατά 1,8%, ο όγκος τους μειώθηκε κατά 10,3% ετήσια. Τα στοιχεία του
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Νοεμβρίου καταγράφουν τις επιπτώσεις της βομβιστικής επίθεσης στο Μπαλί και η 
αύξηση των εξαγωγών επιβραδύνθηκε απότομα εξαιτίας της απότομης αύξησης στα 
αφάλιστρα και των σφιχτότερων μέτρων ασφάλειας στο εμπόριο . Προς το παρόν, 
το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει πλεονασματικό κατά 23,6 δις δολ. τους πρώτους 
11 μήνες του 2002, εν συγκρίσει με τα 23,2 δις δολ. την ίδια περίοδο του 2001, αλλά 
η γρήγορη αύξηση στις εισαγωγές και η συνεχιζόμενη ανατίμηση των πραγματικών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών περιορίζουν το πλεόνασμα στην περίοδο που έρχεται. 
Επιπλέον, τα έσοδα λόγω τουρισμού ίσως μειωθούν μετά τα επεισόδια στο Μπαλί. 
Το 2001, τα έσοδα του τουρισμού έφτασαν τα 5,3 δις δολ. και μία πτώση κατά 15- 
20% στον αριθμό των επισκεπτών θα μπορούσε να αφήσει ένα κενό 800 εκ με 1 δις 
δολ. στο λογαριασμό υπηρεσιών.
Οι εξαγωγές υφασμάτων εντατικής εργασίας και προϊόντων υπόδησης, μια 
παραδοσιακή εξαγωγική δύναμη για την Ινδονησία παραμένουν αμετάβλητες. Οι 
μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και η πραγματική ανατίμηση της Ρούπιας πάνω 
από 25% από το τέλος του 2001 μπορεί να έθεσε κάποιους παραγωγούς έξω από 
αυτήν την αγορά υψηλής ανταγωνιστικότητας. Ένα μέρος αυτής της ισχνής 
απόδοσης ίσως οφείλεται στο «φαινόμενο της Κίνας». Η εξαγωγική δομή της Κίνας 
είναι αρκετά παρόμοια με εκείνη της Ινδονησίας και η Ινδονησία είναι επομένως 
πιθανότερο να αντιμετωπίσει ανταγωνισμό σε τρίτες αγορές. Η Κίνα έχει κερδίσει 
πράγματι μερίδιο αγοράς στις G - 7 χώρες, ενώ το μερίδιο της Ινδονησίας εάν δεν 
μειώνεται, παραμένει αμετάβλητο (Σχήμα 1.9). Ο ανταγωνισμός από την Κίνα 
μπορεί να σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τις παραδοσιακές εξαγωγές της 
Ινδονησίας στα χρόνια που έρχονται. Παράλληλα, τα χαμηλότερα εμπορικά εμπόδια 
στην Κίνα αποτελούν ευκαιρία για τις εξαγωγές της Ινδονησίας: οι μη πετραλαϊκές 
εξαγωγές της Ινδονησίας στην Κίνα παρουσιάζουν γρήγορη αύξηση τον τελευταίο 
χρόνο. Οι εξαγωγές στην Κίνα ήταν 1,9 δις δολ. τους πρώτους 11 μήνες του 2002, 
ποσό το οποίο κυμαίνεται 33% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Η 
Κίνα αποτελεί πλέον τον τέταρτο μεγαλύτερο προορισμό εξαγωγών της Ινδονησίας, 
μετά τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη.
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Figure 1.9: C 7» inn
t Share- of hxliwsia ami China in G-7 im|v<itv

To έτος 2002 παρουσιάστηκε μία αξιοσημείωτη επιβράδυνση στην εκροή ιδιωτικού 
κεφαλαίου. Το 2001, η εκροή ιδιωτικού κεφαλαίου έφτανε ακόμα τα 8,3 δις δολ. Οι 
εκροές ιδιωτικού κεφαλαίου επιβραδύνθηκαν σημαντικά από το 4° τρίμηνο του 2001 
και έφτασαν στα 2,8 δις δολ. μόνο τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2002( Σχήμα 1.10)

Figure F19: Less fvivate aipitut outflow 
i Private- capital tVvvson the balaaoe of pavnrents. S billions y

t>vS (v.lth.n
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Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει εν μέρει τις χαμηλότερες πληρωμές χρεών σε ένα 
μειούμενο απόθεμα ιδιωτικού εξωτερικού χρέους, αλλά οι επενδυτές χαρτοφυλακίου 
έδειξαν ανανεωμένο ενδιαφέρον στην Ινδονησία για πρώτη φορά τα τελευταία 
χρόνια. Η επιτάχυνση των πωλήσεων της IBRA, και η ιδιωτικοποίηση δύο τραπεζών 
και της INDOSAT Telecom προώθησαν περαιτέρω την εισροή κεφαλαίων στο 

δεύτερο μισό του 2002. Σε αντίθεση με το κεφάλαιο χαρτοφυλακίου, οι ξένες άμεσες 
επενδύσεις παρέμειναν απομακρυσμένες και είναι απίθανο να επιστρέφουν μέσα 
στο σημερινό επενδυτικό κλίμα. Οι εισροές από ΞΑΕ παραμένουν οριακά θετικές σε 
έντονη αντίθεση με τις ταχείες εισροές πριν την κρίση. Και ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 
2002 εμφανίστηκε κάποια απρόσμενη ανάκαμψη, η προοπτική για ΞΑΕ 
υποδαυλίζεται από τις μειούμενες εγκρίσεις που σημειώθηκαν παραπάνω. Η 
επίσημη ροή κεφαλαίου έγινε αρνητική το 2001 για πρώτη φορά μετά την έναρξη της 
κρίσης, λόγω των καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων εν μέσω της πολιτικής 
αναταραχής . Η επίσημη καθαρή ροή παρέμεινε αμυδρά αρνητική το 2002, αλλά 
μαζί με τις συμφωνίες αναδιάταξης του Paris Club και του London Club, ήταν 
αρκετές να αναδημιουργήσουν μεικτά αποθέματα 30 δις δολλαρίων μέχρι το τέλος 
του 2002, 4 δις δολ. περισσότερα από ότι ένα χρόνο πριν.
Η εξωτερική τρωτότητα της Ινδονησίας συνεχίζει να μειώνεται(Σχήμα 1.11). Τον 
Σεπτέμβριο του 2002 το εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έγινε 72%, 120% 
χαμηλότερα από το μέγιστο της κρίσης του 1998. Η πτώση οφείλεται κατά πολύ σε 
μια αύξηση στο ΑΕΠ σε δολ., καθώς το ονομαστικό χρέος σε δολ. συνεχίζει να 
αυξάνεται. Τα οφειλόμενα χρέη έφτασαν τα 16 δις δολ., ή 58% των μεικτών 
αποθεμάτων στο μέσο του έτους. Αυτό αποτελεί αισθητή μείωση από το 100% στο 
μέγιστο της κρίσης, αλλά είναι ακόμη σημαντικά υψηλότερο από εκείνο άλλων 
χωρών της προηγούμενης κρίσης, όπως η Ταϊλάνδη (39%), η Κορέα (41%) και η 
Μαλαισία (32%). Το κυβερνητικό εξωτερικό χρέος (συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ) 
αυξήθηκε από 67 δις δολ. σε 73 δις δολ. εξαιτίας της επίσημης βοήθειας, ενώ το 
ιδιωτικό χρέος (μαζί με τις κρατικές επιχειρήσεις)) έπεσε από 78 δις δολ. σε 58 δις 
δολ. ανάμεσα στο 1998 και το 2002.
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Figure /.//: Declining external eatnerability 
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2.6 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οι αρχές της Ινδονησίας κατάφεραν να κρατήσουν εντός πορείας τη δημοσιονομική 
ενοποίηση, παρά το προγραμματισμένο οικονομικό κίνητρο για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων των γεγονότων στο Μπαλί. Το κυβερνητικό έλλειμα μειώνεται από 
το 2001, πέφτοντας από το 3,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το 
έτος εκείνο, στο σχεδιασμένο 1,8% του ΑΕΠ το 2003. Η αξιοπρόσεκτη αυτή 
δημοσιονομική ενοποίηση έχει επιτευχθεί κατά μεγάλο μέρος μέσω της μείωσης στα 
επιδόματα καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό από τα χαμηλότερα εγχώρια επιτόκια 
και μία αύξηση στα έσοδα λόγω φορολογίας(Σχήμα 1.12). Τα επιδόματα καυσίμων 
ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι προγραμματισμένα να πέσουν από 6% το 2000 σε 
0,7% το 2003. Για το 2003, οι αυξήσεις στα εγχώρια καύσιμα κινήθηκαν στο 100% 
των διεθνών τιμών, αν και υπάρχει ένα εύρος διακυμάνσεων στις τιμές.
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Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων προκάλεσαν αμφισβήτηση στις αρχές του 
2003. Διαμαρτυρίες στους δρόμους , εμφανίστηκαν και πάλι καθώς οι αυξήσεις 
στις τιμές συνέπεσαν με αυξήσεις στον ηλεκτρισμό και τα τηλεφωνικά τιμολόγια. Οι 
αυξήσεις των τιμών για το τηλέφωνο και τον ηλεκτρισμό ήταν τμήμα ενός πολυετούς 
προγράμματος που συμφωνήθηκε πέρσι και εφαρμόστηκαν αυτόματα από τους 
διαχειριστές της ίθίθοοπι και από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού . Ομως, οι 
αυξήσεις τιμών, οι οποίες θα μπορούσαν να προσθέσουν 1,5 μονάδες στον 
πληθωρισμό του έτους, κατέπληξαν πολλούς. Η Κυβέρνηση έλαβε ιδιαίτερη μέριμνα 
να αποφύγει εκτεταμένες επιπτώσεις στα στρώματα χαμηλού εισοδήματος. Η 
Κηροζήνη, ένα κάυσιμο που καταναλώνεται περισσότερο από τους φτωχούς, 
παραμένει έντονα επιχορηγούμενη και η αύξηση στην τιμή ήταν μόνο 100 Ρούπιες 
ανά λίτρο. Το τιμολόγιο ηλεκτρισμού στην κατηγορία «κανάλι επικοινωνίας» για 
μικρούς χρήστες παραμένει επίσης χαμηλό και αυξήθηκε λιγότερο από ότι άλλα 
τιμολόγια. Επιπλέον, όπως και μετά από προηγούμενες αυξήσεις στις τιμές των 
καυσίμων, η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί μέρος των αποταμιεύσεων για να 
χρηματοδοτήσει ένα «κεφάλαιο αποζημίωσης». Το κεφάλαιο αυτό χρηματοδοτεί 

προγράμματα που έχουν στόχο τους φτωχούς, συμπεριλαμβάνοντας προγράμματα 
για το ρύζι, την παιδεία, την υγεία, το καθαρό νερό, και τις μεταφορές. Ένας
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λογιστικός έλεγχος του Οργανισμού Επιθεώρησης της Οικονομίας και Ανάπτυξης ( 
ΒΡΚΡ) του προγράμματος του 2001 βρήκε πως λειτουργούσε αρκετά καλά, αν και 
τα κεφάλαια δαπανήθηκαν με καθυστέρηση δύο μηνών το 2001. Επίσης, απέτυχε 
να αποτρέψει την αύξηση των τιμών στις μεταφορές, έναν από τους σκοπούς του 
προγράμματος, κυρίως επειδή οι δήμοι που θέτουν τα κόμιστρα δεν 
συνεργάστηκαν. Εξέλαβαν τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ως ευκαιρία να 
εγκρίνουν μεγάλες αυξήσεις στα κόμιστρα των λεωφορείων.
Τα πλεονάσματα του βασικού προϋπολογισμού, μία ανατιμούμενη συναλλαγματική 
ισοτιμία, και οι αυξήσεις στο ονομαστικό ΑΕΠ οδήγησαν σε μία απροσδόκητη 

μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το ποσοστό έπεσε από το μέγιστο του 
98% το 2000 σε 86% στο τέλος του 2001 και αναμένεται να φτάσει το 72% μέχρι το 
τέλος του 2002. Η Κυβέρνηση σημείωσε επίησης αξιοσημείωτη πρόοδο στο 
χειρισμό του προφίλ αποπληρωμής του εξωτερικού και εσωτερικού χρέους της. Η 
επιτυχημένη συμπλήρωση της τρίτης αναδιοργάνωσης του Paris Club τον Απρίλιο 
του 2002 και η ακόλουθη αναδιάταξη του London Club τον Σεπτέμβριο του 2002 
περιόρισε τις αποπληρωμές του εξωτερικού χρέους σε αντιμετωπίσιμα επίπεδα. Το 
Paris Club αποφάσισε να αναδιατάξει 5,4 δις δολ. σε τόκους και κύριο κεφάλαιο 
μεταξύ του Απριλίου του 2002 και του Δεκεμβρίου 2003. Οι πιστωτές του London 
Club συμφώνησαν να αναδιατάξουν τα κοινοπρακτικά δάνεια σε ίσους όρους 
σύμφωνα με την αναδιάταξη του Paris Club. Ο ρόλος της αναδιάταξης του Paris 
Club ήταν σημαντικός: για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2003, το ποσό της 
αναδιάταξης ισούται με το 78% του ελλείματος του προϋπολογισμού.
Η Κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά σοβαρά βήματα για να κάνει το εσωτερικό χρέος 
περισσότερο ελέγξιμο. Ο νόμος για τα κυριαρχικά ομόλογα, η συμφωνία για την 
αναμόρφωση των ομολόγων αναδιάρθρωσης κεφαλαίου των κρατικών τραπεζών, η 
απόφαση για τις παλαιότερες πιστώσεις ρευστότητας και η εξαγορά κάποιων 
ομολόγων αναδιάρθρωσης κεφαλαίου θα βοηθήσουν στην εξομάλυνση της 
αποπληρωμής του εσωτερικού χρέους στα επόμενα χρόνια. Τέλος, η Κυβέρνηση 
αγόρασε πίσω ομόλογα αξίας 8,7 τρις ρπ. μέσω των ανταλλαγών σε περιουσιακά 
στοιχεία των IBRA και σχεδιάζει να αγοράσει και άλλα το 2003. Με τα βήματα αυτά, 

η Κυβέρνηση περιόρισε το οφειλόμενο χρέος για το 2004 και 2005 σε λιγότερο από 
το μισό, μειώνοντας έτσι έναν κύριο δημοσιονομικό κίνδυνο και συνεισφέροντας 

στην μακροοικονομική σταθερότητα και τα χαμηλότερα επιτόκια.
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2.7 Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το 2002, η Κυβέρνηση είναι πιθανό να έχει παραμείνει κάτω από το επιθυμητό 
έλλειμα προϋπολογισμού του 2,5% του ΑΕΠ. Τα έσοδα από τη φορολογία μη 
πετραλαϊκών προϊόντων και ο ΦΠΑ μάλλον θα παραμείνουν κάτω του στόχου 
εξαιτίας της μικρότερης από την προβλεπόμενη ανάπτυξη. Αλλά τα έσοδα από το 
πετρέλαιο είναι σημαντικά υψηλότερα από ότι σχεδιάστηκε και, μαζί με τα 
χαμηλότερα έξοδα σε επιχορηγήσεις και κάποιες καθυστερήσεις στα αναπτυξιακά 
έξοδα, αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2003, 
που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το Νοέμβριο, στοχεύει σε έλλειμα 1,8% του 
ΑΕΠ. Αυτό είναι υψηλότερο από το προτεινόμενο 1,3% του ΑΕΠ το οποίο 
συμπεριλήφθηκε στην κατάθεση του προϋπολογισμού από την Κυβέρνηση τον 
Αύγουστο, το 2002, αλλά συνεχίζει την πτωτική τάση των τελευταίων τριών χρόνων. 
Τα έσοδα αναμένονται στο 17,3% του ΑΕΠ, ενώ τα έξοδα στο 19,1% του ΑΕΠ.

2.8 ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟ 2003
Όπως και το έλλειμα του προϋπολογισμού, η συνολική χρηματοδότηση που 
απαιτήθηκε από την Συμβουλευτική Ομάδα της Ινδονησίας της Παγκόσμιας 
Τράπεζας ( CGI) παρουσιάζει πτωτική τάση. Η συνολική χρηματοδότηση του CGI 
για το έτος 2003 είναι προγραμματισμένη για 2,4-2,8 δις ή 0,7 δις δολ. λιγότερο από 
το 2002. Με έλλειμα στο 1,8% του ΑΕΠ, οι συνολικές ανάγκες χρηματοδότησης του 
προϋπολογισμού το 2003 αναμένεται να φτάσουν τα 3,8 δις δολ.. Από αυτά, τα 2,5 
δις περίπου θα προέλθουν από εγχώρια χρηματοδότηση, και από την 
ιδιωτικοποίηση και πώληση περιουσιακών στοιχείων της IBRA .Η πληρωμή με 
δόσεις (μετά την αναδιοργάνωση πληρωμών βασικών κεφαλαίων και τόκων από το 
Paris Club) είναι 1,9 δις δολ., οδηγώντας σε ακαθάριστες εξωτερικές ανάγκες 
χρηματοδότησης αξίας 3,2 δις δολλαρίων. Οι μη CGI πηγές, συμπεριλαμβανομένων 
των εξαγωγικών πιστώσεων, χρηματοδοτούν 0,6 δις δολ. περίπου. Κατά συνέπεια, 
τα 2,7 δις δολ. πρέπει να προέλθουν από χρηματοδότηση του CGI. Δεδομένης της 
αβεβαιότητας που συνήθως υπάρχει σε τέτοιους αριθμούς, το ποσό που απαιτείται 
από το CGI κυμαίνεται μεταξύ 2,4 και 2,8 δις δολ. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των
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κινήτρων χρηματοδοτείται εγχώριακατά μεγάλο μέρος ,από επιπλέον εξοφλήσεις 
των IBRA.

2.9 ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Η Κυβέρνηση Megawati έδειξε ανανεωμένο ενδιαφέρον για τις μεταρρυθμίσεις. Το 
υποστηριζόμενο από το ΔΝΤ πρόγραμμα, το οποίο είχε αποκλίνει κατά το τελευταίο 

έτος επανήλθε σε πορεία. Κάποιες καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις 
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα μιας νέας δημοκρατικής Ινδονησίας, καθώς το 
Κοινοβούλιο ενεπλάκη σε αρκετά μεταρρυθμιστικά βήματα. Για παράδειγμα, για 
κάθε μία από τις προς ιδιωτικοποίηση τράπεζες, το Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει μια 
ειδική επιτροπή για την επίβλεψη κάθε βήματος στην πώληση, και σχημάτισε ακόμη 
και τη δίκιά του γνώμη για την τιμολόγηση των πωλήσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, 
όπως η επιτροπή κατά της διαφθοράς, ήταν η διαφωνία μέσα στην κυβέρνηση 
σχετικά με τις αρμοδιότητες της επιτροπής που εμπόδισε την Κυβέρνηση να 
εκπληρώσει τον αρχικό της στόχο.
Μετά την επίθεση στο Μπαλί, η Κυβέρνηση επιτάχυνε αξιοπρόσεκτα τις 
μεταρρυθμίσεις και αμέσως μετά λήφθηκε μια ομάδα μέτρων. Κάποια από τα καίρια 
βήματα που έγιναν τους πρόσφατους μήνες είναι το πέρασμα του Νόμου για την 
Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, η πώληση μιας IBRA τράπεζας και οι εξαγγελίες για 
πώληση κι άλλων τραπεζών.Ακόμη και τα έσοδα λόγω ιδιωτικοποιήσεων 
ξεπέρασαν το στόχο του προϋπολογισμού τους με την πώληση της Indosat το 
Δεκέμβριο. Παρ’ όλ’ αυτά, ο αρχικός στόχος της πώλησης μετοχών 25 επιχειρήσεων 
δεν επιτεύχθηκε κατά πολύ, εν μέσω της αυξανόμενης πολιτικής αντίθεσης στις 
ιδιωτικοποιήσεις.
Η Κυβέρνηση έχει πετύχει αρκετές αξιοσημείωτες επιτυχίες στις μεταρρυθμίσεις του 
οικονομικού τομέα τον τελευταίο χρόνο. Αρχικά, η Κυβέρνηση πούλησε το 
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών δύο εθνικοποιημένων τραπεζών, παρά τις 
ομάδες που αντιτίθονταν στις πωλήσεις.
Το Κοινοβούλιο πέρασε έναν νόμο κατά του ξεπλύματος χρήματος που, μεταξύ 
άλλων, επιτρέπει στις αρχές να εντοπίσουν και να παγώσουν ευκολότερα κεφάλαια 
εγκληματιών ή τρομοκρατών. Τέλος, η Κυβέρνηση άρχισε να μελετά μια νομοθεσία 
για έναν ενισχυμένο ελεγκτικό ρυθμιστικό οργανισμό, και έχει αρχίσει τη 

διαμόρφωση των προαπαιτούμενων για ένα αυτο-χρηματοδοτούμενο
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προστατευτικό πλάνο ασφαλιστικής προστασίας των καταθέσεων. Συνολικά έγινε 
περισσότερη πρόοδος στην ατζέντα μεταρρύθμισης του οικονομικού τομέα το 2002 
από το κλείσιμο και την αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής τραπεζών του 1999. 
Η αναδόμηση των επιχειρήσεων σημειώνει πρόοδο επίσης. Καθώς η IBRA 
παραμένει ο μεγαλύτερος πιστωτής στην Ινδονησία, οι πωλήσεις των περιουσιακών 
της στοιχείων θα μπορούσαν να παρακινήσουν την αναδόμηση των επιχειρήσεων. 
Από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του τέλους Μαϊου του 2002 το χρέος των 
επιχειρήσεων ήταν 1,121 τρις ρπ. ή 127,6 δις δολ. το Μάιο του 2002, 17 δις δολ. 
περισσότερο από το τέλος του 2001. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται 
στα συσσωρευμένα καθυστερούμενα και το 57% όλων των χρεών είναι ασύμφορα 
(πίνακας 1.3).

Tahte l.$; «/ Imbrnrsittn C *Η'{*Η'Η(ν Ih hr
(May 2092. S bUl>»«s)

Non
IVrhtrmins

Per torn» i
m; Total

Large Private 
Corporation fvS.S 27.4 95. Λ
Small Medium 
linterpris-e 5.7 22 1 25.8
State Owned 
Interfuses 5.6 4.9 8.5
Total 75.1 54.5 127.0
Stm-i-r; JfTF.

Από αυτά τα ασύμφορα δάνεια, η IBRA είχε τα 144 τρις ρπ. (16 δις δολ. ονοματική 
αξία) μέχρι το τέλος του 2002. Προκλήθηκαν ανησυχίες σχετικά με τις πωλήσεις της 
IBRA, γιατί εμφανώς επέτρεπαν στους χρεωστές να αγοράσουν τα δάνειά τους με 
έκπτωση μέσω τρίτων, αν και οι κανονισμοί της IBRA απαγόρευαν ρητά τέτοιες 
μεθόδους.
Οι εταιρείες του καταλόγου του Χρηματιστηρίου της Τζακάρτα μείωσαν το καθαρό 

χρέος τους σε ποσοστά οφελειών από πάνω από 90% στο τέλος του 2002 στο 
προγραμματισμένο 57% στο τέλος του 2002, γινόμενοι, έτσι, λιγότερο ευάλωτοι σε 
αιφνίδιες ταραχές.
Η Κυβέρνηση κινήθηκε επίσης με μικρά βήματα προς το σενάριο «υψηλής 
περίπτωσης» της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για να έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερο 

δανεισμό από την Παγκόσμια Τράπεζα, η Κυβέρνηση πρέπει να πληρεί ορισμένες
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συνθήκες υψηλής περίπτωσης, μεταξύ άλλων η διατήρηση μακροοικονομικής 
σταθερότητας, η βελτίωση της διοίκησης των θεματοφυλάκων στην κυβέρνηση και η 
αύξηση του εστιασμού των Κυβερνητικών πολιτικών στη φτώχεια. Η επαναφορά σε 
πορεία του υποστηριζόμενου από το ΔΝΤ προγράμματος και η συμπλήρωση της 
προσωρινής στρατηγικής μείωσης της φτώχειας έφερε την υψηλή περίπτωση 
πλησιέστερα.
Λιγότερο ενθαρρυντικές ήταν οι εξελίξεις στην εμπορική πολιτική, όπου η διαδοχή 
τιμολογιακών και μη μέτρων σηματοδοτεί μία πιο προστατευτική στάση. Ιδιαίτερα 
ανησυχητικά είναι τα σχέδια για την περαιτέρω αύξηση της τιμής του ρυζιού, ένα 

μέτρο το οποίο θα έβλαπτε τους φτωχούς, ακόμη και τους φτωχούς αγρότες, ενώ θα 
πετύχαινε λίγα για την επάρκεια των τροφίμων της Ινδονησίας ή την γεωργική 

παραγωγικότητα.

2.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2003

Ήδη πριν την βομβιστική επίθεση στο Μπαλί, οι προοπτικές για την Ινδονησιακή 
οικονομία δεν ήταν ρόδινες. Αν και η ανάκαμψη στην παγκόσμια οικονομία είναι 
πιθανόν να επιταχυνθεί τον επόμενο χρόνο, η ελάττωση της αύξησης της 
καταναλωτικής ζήτησης και οι συνεχιζόμενες περιορισμένες προσδοκίες για αύξηση 
των επενδύσεων υποδηλώνουν ότι το 5% που διαφαίνεται στην κατάθεση του 
προϋπολογισμού από την Κυβέρνηση του τελευταίου Αυγούστου είναι υπερβολικά 
υψηλό. Μετά τα γεγονότα στο Μπαλί, η ανάπτυξη είναι πιθανόν να πέσει κι άλλο. Η 
πλειοψηφούσα γνώμη μεταξύ των επενδυτικών τραπεζών είναι ότι η άμεση 
συνέπεια του Μπαλί το 2003 θα είναι 0,6 με 1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερης 
ανάπτυξης. Η συνέπεια αυτή αντιπαρατίθεται στις επιπτώσεις μιας πιθανής πτώσης 
στα εισοδήματα λόγω τουρισμού (15-20%) που πιθανώς να σημειωθούν στον τομέα 
των ξενοδοχειών και εστιατορείων και στην βιομηχανία μικρής κλίμακας που 
προσφέρει υπηρεσίες στον τουρισμό.
Η αντίδραση της Κυβέρνησης στα γεγονότα στο Μπαλί προκαλεί μικρότερη 
απώλεια της εμπιστοσύνης και κάθε έμμεσος αντίκτυπος στην κατανάλωση ή τις 
επενδύσεις είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένος . Η Κυβέρνηση αναμένει 
ρυθμό ανάπτυξης 3,5-4% για το 2003, μεγαλύτερο από το αναμενόμενο φάσμα, 

αλλά μέσα στα περιθώρια λάθους των προσδοκιών της Παγκόσμιας Τράπεζας για
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3-3,5%. Πιθανή αποτυχία εκπλήρωσης των στόχων του προϋπολογισμού εξαιτίας 
χαμηλότερης ανάπτυξης αντισταθμίζονται σίγουρα από τα πιθανά υψηλότερα έσοδα 
πετρελαίου, καθώς ο προϋπολογισμός θεωρεί μια μάλλον συντηρητική τιμή στο 
πετρέλαιο.
Ανάπτυξη της τάξης του 4% είναι η κατώτερη από τις προσδοκίες ανάπτυξης για 

χώρες της προηγούμενης κρίσης. Η πρόβλεψη υπόκειται βέβαια σε σημαντικό 
κίνδυνο, περιλαμβάνοντας τον κίνδυνο αναταραχών στη Μέση Ανατολή. Αν και μία 
διαμάχη εκεί μπορεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, και συνεπώς να ευνοήσει 
τον προϋπολογισμό της Ινδονησίας, οι ίδιες τιμές αυτές θα μείωναν την ανάκαμψη 
στις βιομηχανοποιημένες χώρες και θα περιόριζαν τις εξαγωγές και την ανάπτυξη 
της Ινδονησίας.

2.11ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η διατήρηση της δύσκολα κερδισμένης μακροοικονομικής σταθερότητας παραμένει 
προαπαιτούμενο για ταχύτερη ανάπτυξη. Όπως έχει δείξει η εμπειρία της 
Ινδονησίας, οι δομικές μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική βιωσιμότητα είναι το 
κλειδί για μακροοικονομική σταθερότητα. Και τα δύο μειώνουν τον κίνδυνο της 
χώρας και ενθαρρύνουν την εισροή κεφαλαίων και συνεπώς συνεισφέρουν στην 
ισχυροποίηση της Ρούπιας και στη μείωση των εγχώριων επιτοκίων. Αυτό 
ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, αλλά επίσης ενισχύει την 
δημοσιονομική ενοποίηση, καθώς για κάθε 1% μείωσης των επιτοκίων, οι 
πληρωμές τόκων πέφτουν πάνω από 2 τρις ρούπιες ή 0,1% του ΑΕΠ.
Ίσως οι αξιοσημείωτες καίριες δομικές μεταρρυθμίσεις να είναι εκείνες στον 
οικονομικό τομέα. Αν και ο τομέας προέρχεται από την κρίση, και οι τράπεζες 
αναρρώνουν, η ατζέντα μεταρρυθμίσεων παραμένει μεγάλη. Μια αποτυχία στην 
εκπλήρωση των στόχων της θα κόστιζε, καθώς οι λογαριασμοί τάξεως του 
τραπεζικού τομέα παραμένουν ο μεγαλύτερος δημοσιονομικός κίνδυνος της χώρας. 
Ως σημαντικότερα ζητήματα μπορούν να θεωρηθούν εκείνα που είναι νομικής, 

πολιτικής και τεχνικής φύσης. Τα καίρια προβλήματα πολιτικής που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από την Κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα περιλαμβάνουν:

• Την περαιτέρω σταθεροποίηση του οικονομικού τομέα. Με 141 τράπεζες, 

246 οικονομικές εταιρείες με άδεια, 7.700 αγροτικές τράπεζες με άδεια και
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οργανισμούς μικροχρηματοδότησης και αμέτρητους πιστωτικούς 
προμηθευτές χωρίς άδεια υπάρχει ακόμη ουσιαστικός ανάγκη ενοποίησης.

• Την ανάπτυξη ενός δανειστικού οργανισμού ευκολιών τελευταίας λύσης.

• Την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την διάλυση των προβληματικών 
τραπεζών μετά την αποχώρηση της IBRA το 2004.

• Το σχεδίασμά και την εφαρμογή μιας μετάβασης από το σημερινό σύστημα 
μεικτής εγγύσης σε ένα πλάνο ασφαλιστικής προστασίας των καταθέσεων.

• Τη βελτίωση της πρόσβασης των φτωχών στη χρηματοδότηση μέσω της 
ενίσχυσης των μικροοικονομικών οργανισμών.

Τέλος, η Κυβέρνηση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα που διαθέτει για να 
ελαχιστοποιήσει το δημοσιονομικό κόστος της επίλυσης της τραπεζικής κρίσης και 
να προλάβει την πιθανή επανεμφάνισή της. Βλέποντας πέραν από τον οικονομικό 
τομέα καθεαυτό, είναι καιρός να κινηθεί η Κυβέρνηση εναντίον των υπευθύνων για 
τις χειρότερες υπερβολές στις τραπεζικές παρανομίες του παρελθόντος. Η 
Κυβέρνηση πρέπει να καταδιώξει σθεναρά εκείνους τους απείθαρχους μετόχους 
τραπεζών που αναφέρθηκαν από το Γενικό Δικηγορικό Γραφείο και εκείνους που 
παραβίασαν τις συμφωνίες διακανονισμού. Τέτοιου είδους ενέργειες θα αποτρέψουν 
άλλους παραβάτες των τραπεζικών κανονισμών.
Καθένα από αυτά τα νόμιμα, πολιτικά και τεχνικά μέτρα έχουν καθυστερήσει και μαζί 
αντιπροσωπεύουν τα δομικά στοιχεία του «προγράμματος δράσης» του μέλλοντος 
για το τραπεζικό σύστημα της Ινδονησίας.

2.12 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η διατήρηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας θα αποτελέσει καίριο πρόβλημα για 
την Κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Παρά το πτωτικό ποσοστό του χρέους ως προς 
το ΑΕΠ και την ήδη πραγματοποιηθείσα αναμόρφωση των χρεών, η Κυβέρνηση 
αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες οικονομικές ανάγκες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην 
επιβράδυνση της δημοσιονομικής συνένωσης εξαιτίας της επίθεση στο Μπαλί. Αλλά 
ο κύριος λόγος είναι ότι η Κυβέρνηση συζητά τη λήξη την αναδιάρθρωσης του Paris 
Club από το 2004. Αυτό θα προσέθετε άλλα 3 δις δολ. σε επιπρόσθετο δανειακό 

βάρος. Για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις προϋπολογιστικές πιέσεις, η Κυβέρνηση 
πρέπει να επιδιώξει πολλαπλές επιλογές οι οποίες θα οδηγήσουν σε συνεχή
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δημοσιονομική ενοποίηση και σε σωστή διαχείριση των χρεών και της 
χρηματοδότησης από το 2004 και έπειτα.
Για τη δημοσιονομική ενοποίηση η Κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει τις 
προσπάθειές που ήδη άρχισε σχετικά με την τελωνειακή και φορολογική διοίκηση. 
Το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων επιδεικνύει αρχικά μια επιτυχία και η 
Κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει την εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης και να 
επεκτείνει την έννοια και σε άλλες φορολογικές υπηρεσίες της χώρας. Και αν και 
ακόμη είναι νωρίς, η τελωνειακή διοίκηση - την οποία μέμφονταν από παλιά για τη 
φήμη της για διαφθορά και αναποτελεσματικότητα - φαίνεται να ακολουθεί επίσης 
τις μεταρρυθμίσεις .
Πέραν του περιορισμού του ελλείματος του προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση έχει 
αρκετές επιλογές για τη χρηματοδότηση του κενού του 2004. Η Κυβέρνηση πρέπει 
να ζυγίσει προσεκτικά τα συν και πλην καθεμιάς από τις επιλογές. Πρώτον, πρέπει 
να μεγιστοποιήσει την χρηματοδότηση που δεν δημιουργεί δανειακές υποχρεώσεις 
του ελλείματος του προϋπολογισμού μέσω πωλήσεων και ιδιωικοποιήσεων της 
IBRA. Δεύτερον, πρέπει να μεγιστοποιήσει τη χρήση παραχωρητικής 
χρηματοδότησης.
Ακόμη και μετά από το 2003, η IBRA θα έχει ακόμη περιουσιακά στοιχεία στα βιβλία 
της, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσει έσοδα στα πλαίσια των 18 τρις ρπ. που 
προγραμματίστηκαν για το 2003. Η Κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει πώς 
προτίθεται να αξιοποιήσει το δυναμικό αυτό, με το αναμενόμενο κλείσιμο της IBRA 
το Φεβρουάριο του 2004. Η ιδιωτικοποίηση φέρει ακόμη σημαντικό οικονομικό 
δυναμικό, ακόμη και πέρα από τα οφέλη της επιστροφής των περιουσιακών 
στοιχείων στον ιδιωτικό τομέα προς την ανταγωνιστικότητα και το επενδυτικό κλίμα . 
Απαγορεύοντας μεγάλες μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η 
παραχωρητική εξωτερική χρηματοδότηση είναι φθηνότερη από το εσωτερικό χρέος, 
και εάν διαθέσιμη, η Κυβέρνηση πρέπει να μεγιστοποιήσει τη χρήση της. Η 
διαθεσιμότητα εξαρτάται εν μέρει από τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της 
Κυβέρνησης: όσο πιο γρήγορες οι μεταρρυθμίσεις, τόσο μεγαλύτερες οι διαθέσιμες 
χρηματοδοτήσεις.

Έπειτα από τα δύσκολα χρόνια 2004 και 2005, οι προοπτικές για δημοσιονομική 
βιωσιμότητα βελτιώνονται. Εξαιρουμένης μιας νέας κρίσης, το Κυβερνητικό 
ποσοστό χρέους στο ΑΕΠ θα μειωθεί κάτω από ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, υπό
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την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η δημοσιονομική ενοποίηση. Στη βασική 
περίπτωση, το Κυβερνητικό ποσοστό στο ΑΕΠ θα πέσει σταθερά από το μέγιστο 
του 2000 πολύ χαμηλότερα από 50% το 2008 και θα φτάσει το επίπεδο προ της 
κρίσης του 25% το 2016. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το κυβερνητικό χρέος στο 
ΑΕΠ θα παραμείνει υψηλό για αρκετό ακόμη χρονικό διάστημα. Αυτό επιβάλλει 
συνετή δημοσιονομική διαχείριση και λογική διαχείριση των χρεών.
Θα χρειαστούν περισσότερα από τη μακροοικονομική σταθερότητα ώστε να επέλθει 
υψηλότερη ανάπτυξη στην Ινδονησία. Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και 
ιδιαίτερα η ενίσχυση των νομικών θεσμών της χώρας ώστε να επικρατήσει ο νόμος 
είναι το κλειδί. Σε πολλά σημεία οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις είναι δυσκολότερες 
από τις πολιτικές που απαιτούνται για τη διατήρηση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας, καθώς απαιτεί την αναδόμηση και τη ανατροφή θεσμών οι οποίοι 
υπήρξαν ασθενείες για μια γενιά. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα αναφερθούν στα 
επόμενα κεφάλαια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3.1 ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η Ινδονησία κέρδισε την ανεξαρτησία της το 1949 από τους Ολλανδούς, αλλά από 
τότε δεν έχει γνωρίσει σταθερότητα και ησυχία. Ο τωρινός ηγέτης της χώρας είναι η 
Megawati Sukarnoputri, της οποίας ο πατέρας υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της 
χώρας που αντικαταστάθηκε το 1967 από τον δικατάκτορα Suharto. Με την πτώση 

του τελευταίου το 1998, η Ινδονησία αντιμετώπισε σειρά προβλημάτων κατά την 
μετάβασή της από ένα αυταρχικό προς ένα σταθερό δημοκρατικό καθεστώς και 
ειδικά σε μια τόσο πλουραλιστική κοινωνία.
Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων . Μεταξύ άλλων είναι το υψηλό επίπεδο διαφθοράς, το ασθενές νομικό 
σύστημα και η απουσία αποτελεσματικού και ανεξάρτητου δικαστικού τομέα. 
Επιπρόσθετα τα οικονομικά προβλήματα, οι εθνικές , περιφερειακές και 
θρησκευτικές συγκρούσεις, καθώς και η ένταση μεταξύ της στρατιωτικής και 
πολιτικής δομής , αποτελούν τις πηγές της πολιτικής αστάθειας και βιαιότητας στην 
Χώρα.

3.2 ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Στον διεθνή περιοδικό τύπο πραγματοποιούνται συζητήσεις σχετικά με το μέλλον 
της Ινδονησίας - ιδιαίτερα από παρατηρητές εκτός της Ινδονησίας - στις οποίες 
παίρνει μεγάλες διαστάσεις το ζήτημα της «Βαλκανιοποίησης». Πολλοί πιστεύουν 
ότι η Ινδονησία βρίσκεται στο χείλος εθνικής διάλυσης και ότι τα σχετικά μοντέλα 
αναφορικά με το μέλλον της είναι εκείνα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της 
πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Η διάλυση δεν θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο. Τη στιγμή αυτή δραστηριοποιείται 
στο Aceh ένα ένοπλο αποσχιστικό κίνημα και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

έχουν καταγραφεί και άλλες αποσχιστικές κινήσεις και στην περιοχή των Παπούα. 
Η αποσχιστική απειλή, όμως, πρέπει να αξιολογηθεί συγκριτικά. Αυτονομιστικές 
τάσεις παρατηρούνται παρατηρούνται στις 2 από τις 30 επαρχίες της Ινδονησίας
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ενώ στις υπόλοιπες 28 , στις οποίες κατανέμεται το 97 % του πληθυσμού δεν 
δραστηριοποιήθηκε κάποιο ένοπλο αποσχιστικό κίνημα .
Επιπλέον, το Aceh και η Παπούα παρουσιάζουν ορισμένα ιδιαίτερα γνωρίσματα τα 
οποία βοηθούν στην εξήγηση των αυξημένων αποσχιστικών τάσεων που αυτές 
παρουσιάζουν .Τα ένοπλα αποσχιστικό κινήματα δεν αποτελούν καινούργιο 
φαινόμενο στις επαρχείες αυτές. Μία αποσχιστική εξέργεση ξέσπασε στο Aceh τη 
δεκαετία του ’50. Μία νέα αποσχιστική τάση εμφανίστηκε τη δεκαετία του 70 και 
αποτέλεσε σοβαρή απειλή στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90. Το κίνημα αυτό, το Κίνημα Ελεύθερου Aceh, αναβίωσε ως μία 
ισχυρότερη δύναμη μετά την πτώση του Suharto το 1998 και συνεχίζει τη δράση της 
έως τώρα. Στην περίπτωση της Παπούα, η ένοπλη αντίσταση στην εξουσία της 
Τζακάρτα άρχισε λίγο μετά την μεταφορά της περιφέρειας στην Ινδονησία κατά τη 
δεκαετία του ’60 και συνέχισε σποραδικά έκτοτε. Μία συνέπεια της μακροχρόνιας 
ένοπλης αντίστασης είναι η παρουσία και στις δύο επαρχείες στρατιωτικών και 
αστυνομικών μονάδων που μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές της Ινδονησίας. Τα 
στρατεύματα αυτά αποτελούνταν από άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, χαμηλής 
αμοιβής, χαμηλής εκπαίδευσης και χαμηλής πειθαρχείας και συχνά 
συμπεριφέρθηκαν ως στρατός κατοχής, αντιμετωπίζοντας τους κατοίκους του Aceh 
και της Παπούα ως «τον εχθρό». Σε αντίθεση με την ιδία αντίληψη του στρατού ότι 
αποτελεί την «κόλλα» που κρατά ενωμένη την Ινδονησία, η παρουσία των 
στρατευμάτων αυτών, τα οποία συχνά συμπεριφέρονται βιαίως, συνέβαλε κατά 
πολύ στη διατήρηση του αποσχιστικού αισθήματος στους απλούς ανθρώπους των 
περιοχών αυτών.
Το αποσχιστικό αίσθημα ενισχύεται επίσης από την παρουσία μεγάλων αριθμών 
μεταναστών στις δύο αυτές περιοχές. Στην Παπούα οι μη καταγώμενοι από την 
Παπούα κάτοικοι αποτελούν το ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού και αποτελούν 
την πλειοψηφία σε πολλές πόλεις. Αμφότερες οι περιφέρειες προσέλκυσαν 
τεράστιες επενδύσεις σε πετρέλαιο και άλλα ορυκτά, αποτελόντας πλέον τις 
τέσσερεις πλουσιότερες περιοχές της Ινδονησίας αλλά ο τοπικός πληθυσμός δεν 
οφελήθηκε ιδιαίτερα οικονομικά. Καθώς λέγεται, «η επαρχεία είναι πλούσια, αλλά οι 

άνθρωποι φτωχοί». Το αίσθημα ότι τους εκμεταλλεύονται οι ξένοι είναι πολύ ισχυρό 
και στις δύο αυτές επαρχείες. Στην Παπούα, η αίσθησης αυτής της προσβολής
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αυξάνεται λόγω της τάσης των υπολοίπων κατοίκων της Ινδονησίας να θεωρούν 
τους κατοίκους της Παπούα ως «πρωτόγονους» και «οπισθοδρομικούς».
Μία αθέλητη συνέπεια των ξένων επενδύσεων σε βιομηχανίες φυσικών πόρων είναι 
το ότι και το Aceh και η Παπούα είναι ανάμεσα στις λίγες επαρχείες που θα 
μπορούσαν να σταθούν οικονομικά μόνες τους σε περίπτωση κτήσης της 

ανεξαρτησίας τους. Από την άλλη, ακριβώς επειδή είναι πλούσιες σε φυσικές 
πρώτες ύλες, η Τζακάρτα καταβάλει έντονες προσπάθειες να τις διατηρήσει υπό τον 
έλεγχό της.
Βέβαια υπάρχουν περιστασιακές εκφράσεις απόψεων που υποστηρίζουν την 
ανεξαρτησία και σε άλλες περιοχές, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ένοπλων 
αποσχιστικών κινημάτων. Είναι, ωστόσο, δύσκολο να φανταστεί κανείς την 
ανεξαρτητοποίηση του Aceh και της Παπούα χωρίς ολική κατάρευση τύπου Μόσχας 
στην Τζακάρτα. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα επακολουθούσαν αλλεπάληλες 
συνέπειες (ντόμινο) - όπως στην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Η πιθανότητα του ενδεχομένου 
αυτού είναι, εντούτοις, ακόμη αρκετά μικρή.
Θα πρέπει ακόμη να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι περισσότερες περιοχές δεν θα 
επωφελούνταν οικονομικά από μία διάλυση. Υπάρχουν, βέβαια, τέσσερεις επαρχίες 
που διαθέτουν επαρκείς φυσικές πρώτες ύλες έτσι ώστε η ανεξαρτητοποίηση να 
αποτελεί ελκυστική λύση - το Ανατολικό Καλιμαντάν και το Ριάου μαζί με το Aceh 
και την Παπούα. Βέβαια, τα οικονομικά προβλήματα δεν αποτελούν επ’ ουδενί τους 
μοναδικούς παράγοντες που ενισχύουν αποσχιστικά κινήματα, οι επίδοξοι 
αποσχιστές, όμως, θα πρέπει να κάνουν και οικονομικούς υπολογισμούς. Εικοσί έξι 
επαρχίες δεν διαθέτουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα για απόσχιση από την 
Ινδονησία,εμποδίζοντας έτσι τις υπόλοιπες τέσσερις .

3.3 ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
Η Ινδονησία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό Μουσουλμάνων παγκοσμίως (87% των 
240 εκατ. κατοίκων της είναι Μουσουλμάνοι). Ανέκαθεν υπήρχαν κινήσεις του 
Ισλαμικού τόξου που στην πλειοψηφία κατέληγαν σε βιαιότητες , αλλά με 
περιορισμένη επίδραση και χωρίς ποτέ νά μπορέσουν να κερδίσουν τον έλεγχο της 

κυβέρνησης . Η κύρια αιτία τους πήγαζε από κοινωνικο-οικονομικές διαφορές παρά 
θρησκευτικές.
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Με την πτώση του καθεστώτος του Soeharto εμφανίστηκαν σποραδικά, γεγονότα 
χαμηλού επιπέδου τρομοκρατίας προκαλώντας την ανησυχία της κυβέρνησης για 
την πολιτική δύναμη του Ισλαμικού τόξου ,η οποία όμως αναγκαζόταν να προχωρεί 
σε συμβιβασμό. Από την αρχή της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας, είναι εμφανής η 
αποφυγή της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα δυνατά Ισλαμικά πολιτικά κόμματα - 
ΡΡΡ και PAN.
Η βομβιστική επίθεση όμως στο Μπαλί τον Οκτώμβριο του 2002, που σκότωσε 
πάνω από 200 άτομα, έθεσε την κυβέρνηση σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ της 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της καταπράυνσης του θορυβώδους 
Ισλαμικού τόξου στην χώρα.Τώρα με τις εκλογές να πλησιάζουν το 2004 , τον 
αγώνα των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας και με πρόσφατες προειδοποιήσεις για 
προγραμματισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις , η γραμμή αυτή γίνεται ολοένα 
λεπτότερη. Το Κοινοβούλιο σχεδιάζει να ψηφίσει αυστηρότερο αντιτρομοκρατικό 
νόμο ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει την απειλή νέων τρομοκρατικών επιθέσεων.
Η διεθνής προσοχή έχει εστιαστεί τελευταία σε μια Ισλαμική Οργάνωση της 
Νοτιοανατολικής Ασίας , την ύθποίτ ΙεΙθπιίγθίτ,που στοχεύει στην ίδρυση ενός 
πανεθνικού ισλαμικού κράτους στην περιφέρεια, και κατηγορήθηκε για τις επιθέσεις 
στο Μπαλί ,στο ξενοδοχείο Marriot της Τζακάρτα (Αύγουστο 2003) καθώς και 
πολλές άλλες στην περιφέρεια τα τελευταία έτη ( μάλιστα εμφανίζεται να 

συνεργάζεται με την ΑΙ Qaeda).
Εκτός από τις ισλαμικές οργανώσεις που εμπλέκονται στις βιαιότητες , υπάρχουν 
και μη τρομοκρατικές ισλαμικές οργανώσεις που υποστηρίζουν την ατζέντα του 
Ισλαμικού τόξου.Αλλά η μαζική στήριξη αυτών είναι ακόμη περιορισμένη. Τις 
εκλογές του 1999 αυτά τα ισλαμικά κόμματα κέρδισαν μόνο το 14%.Πάντως να 
σημειωθεί ότι συμπεριφέρονται ως κανονικές πολιτικές παρατάξεις και συνηγορούν 
στην χρήση θεσμικών παρά μέσων βίας.Δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι ο στόχος 
τους είναι εφικτός στις παρούσες συνθήκες. Οι περισσότερες δραστηριότητες τους 
κινούνται προς την απόκτηση μεριδίου της κυβέρνησης διασφαλίζοντας ότι οι 
οπαδοί τους θα κερδίσουν ένα κομμάτι από την πίτα, χωρίς να περιορίζονται σε 
συγκεκριμένο θρήσκευμα.

Διαφαίνεται δύσκολο οι παρατάξεις του Ισλαμικού τόξου να κερδίσουν την εξουσία 
στο άμεσο μέλλον. Πάντως στην Ινδονησιακή Δημοκρατία, που αποτελεί 

συνασπισμό δυνάμεων , είναι πιθανόν να δοθούν κάποιες παραχωρήσεις από τα
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ανταγωνιστικά κόμματα που αντιπροσωπεύουν την λαϊκή πλειοψηφία με σκοπό την 
διασφάλιση της υποστήριξης του Ισλαμικού τόξου.

3.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ
Η Ινδονησία έχει ανάγκη από μια δυνατή και αποτελεσματική κυβέρνηση για να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που τίθενται από τις αυτονομιστικές κινήσεις, τους 
Ισλαμιστές , τις κοινωνικές συγκρούσεις για να δημιουργήσει ικανές συνθήκες που 
θα την οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη . Το πιο ανησυχητικό της σύγχρονης 
Ινδονησίας είναι η ασθενής κατάσταση της κυβέρνησης δηλαδή ενώ υιοθετεί 
πολιτικές , στερείται της ικανότητας να τις εφαρμόσει αποτελεσματικά.
Ο εκδημοκρατισμός της χώρας έγινε πολύ γρήγορα μετά από τόσες δεκαετίες 
αυταρχισμού. Η πρόκληση που τίθεται είναι η δημιουργία δημοκρατικών θεσμών 
που θα μπορέσουν να στηρίξουν μια δυνατή και αποτελεσματική κυβέρνηση. Στις 
διαφανείς εκλογές του 1999 κανένα κόμμα δεν απέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία 
με αποτέλεσμα η Ινδονησιακή κυβέρνηση να προκύψει από συνασπισμό μεταξύ 
πολιτικά ασύμβατων κομμάτων.Έχουν αλλάξει δυο πρόεδροι από το 1998 και η 
τωρινή παραμένει στην εξουσία επειδή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος που να 
συγκεντρώνει ικανοποιητική υποστήριξη.Η κυβέρνηση στερείται πολιτικής δύναμης 
, λόγω έντονων εσωτερικών διαφωνιών με αποτέλεσμα να καθυστερεί η 
αναμόρφωση σε σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά πεδία όπως το τραπεζικό 
σύστημα και η διαφθορά στο δικαστικό τομέα , στην αστυνομίακαι στο στρατό.
Το Ινδονησιακό πολιτικό σύστημα χρειάζεται μεταρρύθμιση αλλά η ικανότητα του 
να την διεκπεραιώσει μόνο του, είναι περιορισμένη. Τρία πακέτα συνταγματικών 
τροποποιήσεων υιοθετήθηκαν από το Κοινοβούλιο αλλά χωρίς αποτέλεσμα.Οι 
τελευταίες συζητήσεις μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων οδήγησαν σε αδιέξοδο 
σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα του τρόπου εκλογής του προέδρου. Άλλο σημαντικό 
θέμα παραμένει η συνταγματική τροποποίηση σχετικά με τη σύνθεση και το ρόλο 
του Κοινοβουλίου.Εντωμεταξύ το Κοινοβούλιο συζητά επίσης νέο εκλογικό νόμο, 
χωρίς να μπρεί να φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Αν αποτύχει να ολοκληρώσει 
έγκαιρα τις συνταγματικές τροποποιήσεις για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, 

υπάρχει κίνδυνος οι προσεχείς εκλογές να μην έχουν νόμιμη οντότητα.
Τα πολιτικά κόμματα αποτελούν τον κρίσιμο παράγοντα της δημοκρατικής 

λειτουργίας των θεσμών . Αλλά τα Ινδονησιακό κόμματα περιλαμβάνουν τοπικούς
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ηγέτες που προστατεύονται από εθνικούς ηγέτες, οι οποίοι αποσκοπούν σε 
εκλογικά πλεονεκτήματα. Αυτό που απαιτείται είναι κόμματα με ρίζες στην κοινωνία 
που μπορούν να δημιουργήσουν σταθερές συμφωνίες συνασπισμού με άλλα 
κόμματα. Αλλά κάτι τέτοιο λείπει από την χώρα .αντίθετα εμφανίζονται πολλές 
διασπάσεις στα μεγάλα κόμματα με αποτέλεσμα πολλές φορές τη δημιουργία νέων 
κομμάτων.
Βέβαια η εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού δημοκρατικού συστήματος θα πάρει 
χρόνο.Από παραδείγματα άλλων χωρών μπορούμε να πούμε ότι οι 
αναποτελεσματικές και διεφθαρμένες κυβερνήσεις κρατούν πολύ.Από την άλλη 
υπάρχουν αμφιβολίες αν και το παρόν σύστημα μπορεί να διατηρηθεί χωρίς 
ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις .

3.5 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αρχικά δυο θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη .Πρώτον ο δικαστικός τομέας δεν 
απολαμβάνει εμπιστοσύνης και εκτίμησης από την κοινωνία της Ινδονησίας και 
δεύτερον αυτό συμβαίνει λόγω της ευρείας αντίληψης ότι οι θεσμοί αυτοί κάνουν 

κατάχρηση της εξουσίας.
Τα τελευταία 5 έτη από την αποχώρηση του Προέδρου Suharto ο δικαστικός τομέας 
είναι σε πλήρη διάβρωση. Ο δικαστικός τομέας στάθηκε ανεπαρκής στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της μαζικής οικονομικής κρίσης. Αλλά η αυξημένη 
προσοχή στον δικαστικό τομέα της Ινδονησίας , είναι απόρροια των ακολούθων 
παραγόντων :
• Το κοινό αίσθημα ότι ο δικαστικός τομέας δεν είναι προσβάσιμος ούτε 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των απόρων
• Το γεγονός ότι μια ισχυρή δημοκρατία απαιτεί σταθερή νομοθεσία , η οποία 

εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των δικαστικών θεσμών
• Την επέκταση της ελευθερίας τύπου από τον Μάιο του 1998.

Τα δικαστήρια είναι πλήρως διεφθαρμένα. Οι δικαστικοί δωροδοκούνται 
συστηματικά Οι δικαστικοί δωροδοκούνται και η αστυνομία είναι διεφθαρμένη. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να μην διώκονται άτομα με γνωριμίες και οικονομική 
άνεση,τραπεζικοί και πολιτικοί ανεμιγμένοι σε σκάνδαλα, στρατιωτικοί που έχουν 

καταπατήσει ανθρώπινα διακιώματα κλπ. Η έλλειψη αποτελεσματικών θεσμών για
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την εφαρμογή του νόμου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την οικονομική 
ανάπτυξη και είναι ένας από τους λόγους που κάνει τους επενδυτές -εγχώριους και 
ξένους - να είναι διστακτικοί.Πρόσφατα μια σειρά περιπτώσεων υπογράμμισε αυτή 
την αντίληψη και μάλιστα σε μια υπόθεση βλάπτηκε τόσο πολύ η διεθνής εικόνα της 
Ινδονησίας ,με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αναγκάσει το Ανώτατο Δικαστήριο να 
ανατρέψει την απόφαση των κατώτερων διακαστηρίων και να οδηγήσει τους 
δικαστές σε απολογία. Αλλά αυτές οι γρήγορες αντιδράσεις σπανίζουν.
Η χαμηλή απόδοση των δυνάμεων ασφαλείας στη τήρηση του νόμου και της τάξης 
είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό της ασθενούς κατάστασης . Οι λεηλασίες είναι 

συχνό φαινόμενο ενώ τα εργοστάσια και οι εμπορικές επιχειρήσεις πληρώνουν 
τακτικά “ποσά προστασίας” σε στρατιώτες και αστυνομικούς .Η ανικανότητα των 
δυνάμεων ασφαλείας για γρήγορη δράση και αντιμετώπιση ταραχών είχε ως 
αποτέλεσμα πολλές φορές μικρές διαμάχες να καταλήξουν σε μεγάλης κλίμακας 
σφαγές. Ακόμη και μετά τέτοια γεγονότα είναι σπάνια η σύλληψη και ποινική δίωξη 
των δραστών.Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη συχνά 
οδηγεί τους ντόπιους να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, αφού σχεδόν ποτέ δεν 
θα κατηγορηθούν.
Η κριτική θέση που παίρνουν πολλοί παρατηρητές απέναντι στο δικαστικό σύστημα, 
θα πρέπει να ανησυχεί την κυβέρνηση. Οι αντιλήψεις τόσο των Ινδονησίων όσο και 
των ξένων παρατηρητών έχουν ουσιώδη και δυσμενή επίδραση στην ικανότητα της 
Ινδονησίας να προσελκύσει ή/και να διατηρήσει τις επενδύσεις που χρειάζεται για 
την οικονομική ανάπτυξη που θα βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της. 
Παράδειγμα , όταν δικαστικές αποφάσεις μπορούν να εξαγοραστούν , είναι 
κατανοητό αντιπρόσωποι μεγάλων επενδυτικών ομάδων να αναφέρουν τις 
αβεβαιότητες συμβάσεων ως τον κύριο αρνητικό παράγοντα στις επενδυτικές τους 
αποφάσεις στην Ινδονησία(πρόσφατα Κορεάτες και Ιάπωνες επιχειρηματίες 
ανάφεραν την νομοθεσία, την ασφάλεια και τις αβεβαιότητες συμβάσεων ως τα 
σημεία κλειδιά για την δραστηριοποίηση τους).
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η αναμόρφωση των πολιτικών και νομικών 
θεσμών θα πρέπει να αποτελεί υψηλής προτεραιότητας θέμα για τους ηγέτες της 
Ινδονησιακής κυβέρνησης .Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει καθώς 
η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη σε άλλα θέματα.

46



3.6 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ο στρατός της Ινδονησίας ανέκαθεν είχε σημαντική πολιτική επίδραση στο κράτος 
και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εσωτερική ασφάλεια .Παρόλο που η κυβέρνηση 
προσπάθησε να θέσει τον στρατό υπό πολιτικό έλεγχο, συνεχίζει να είναι ο κύριος 
δράστης ειδικά σε περιφερειακές συγκρούσεις.
Στο πρώην καθεστώς ο στρατός αποτελούσε στοιχείο κλειδί , κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από την σημερινή κατάσταση διαφθοράς στον χώρο. Σήμερα 
θεωρείται από πολλούς ως η εσωτερική αιτία αλλά και η δυναμική λύση στην 
πληθώρα των προβλημάτων ασφαλείας που αντιμετωπίζει η χώρα.Προς το παρόν 
ο στρατός δεν είναι σε θέση να επανέλθει στην εξουσία, λόγω των πρόσφατων 
λαϊκών αναμνήσεων από την στρατιωτική κυριαρχία και της έλλειψης εμπιστοσύνης 
προς το πρόσωπό τους.
Παρόλα αυτά ο στρατός της Ινδονησίας παραμένει μια σημαντική πολιτική 
δύναμη.Είναι οργανωμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε εξακολουθεί να έχει πολιτική 
επίδραση στην εδαφική επικράτεια , αφού στρατιωτικές μονάδες είναι εξαπλωμένες 
σε όλη την χώρα από πρωτεύουσες περιφερειών μέχρι κωμοπόλεις και χωριά. Με 
την πτώση του καθεστώτος έγιναν προσπάθειες μείωσης του ρόλου του 
στρατιωτικού δικτύου , αλλά απέτυχαν. Η άμεση κατάργηση του εδαφικού 
συστήματος, το οποίο καλύπτεται από τα 2/3 του στρατού, είναι δύσκολη.
Οι οικονομικοί περιορισμοί αποτελούν τις κύριες αιτίες της ακραίας στάσης του 
στρατού. Ο εθνικός προϋπολογισμός παρέχει μόνο το 30% των αναγκών των 
στρατιωτικών, που σημαίνει ότι οι τοπικοί αρχηγοί και τα στρατεύματά τους δεν 
έχουν άλλη επιλογή από το να αυξήσουν μόνοι τα κονδύλια για την χρηματοδότηση 
των λειτουργιών τους και την αύξηση των ανεπαρκών τους μισθών. Τα μέσα που 
χρησιμοποιούν κυμαίνονται από νόμιμα εως παράνομα όπως 
εκβιασμοί,προστατευτικές λοβιτούρες και συμμετοχή σε τζόγο κλπ. Με αυτούς τους 
τρόπους βρίσκει το στρατιωτικό προσωπικό τον τρόπο να αυξήσει τα εισοδήματά 
του, διαφορετικά πολύ πιθανόν να προέκυπταν μαζικές κινητοποιήσεις Από τα 
ανώτατα στελέχη του στρατού εκφράζεται πάντως η άποψη ότι είναι αδύνατη κάτω 
από τις παρούσες συνθήκες η δημιουργία γνήσιας επαγγελματικής στρατιωτικής 
δύναμης .
Ο στρατός θεωρείται επίσης, από τους πιο σοβαρούς καταπατητές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία.Ανώτατα στελέχη δεν τιμωρήθηκαν για
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παρελθοντικές αγριότητες στο Aceh ,στο Τιμόρ και συγκεκριμένα στο Ανατολικό 
Τιμόρ. Επίσης καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώθηκαν στην Παπούα 
και στο Μαλούκου.Αυτή η προβολή ανευθυνότητας και ασυλίας δεν ανέκαμψε την 
βιαιότητα των στρατευμάτων. Παράδειγμα της επιθετικότητας αποτελεί η 
στρατιωτική πολιτική που ακολουθήθηκε στο Aceh , μετά από εξουσιοδότηση από 
το Κοινοβούλιο για κατάπνιξη του αυτονομιστικού κινήματος.Υπολογίζεται ότι 
περίπου 1 αθώος πολίτης ανά 4 ώρες υπήρξε θύμα του στρατού. Οι ομάδες 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπολογίζουν ότι την περσινή χρονιά 
.περίπου 3000 Ινδονήσιοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις αυτονομιστών-στρατού. 

Παρόλο που ο στρατός δεν είναι σε θέση να επαναποκτήσει εξουσία σύντομα 
(εγκυμονεί βέβαια ο κίνδυνος σε περίπτωση αποτυχίας της δημοκρατικής πολιτικής 
κυβέρνησης ) , διατηρεί την ικανότητα να παρεμβαίνει στην τοπική πολιτική και να 
εξασκεί βέτο σε μεταρρυθμίσεις του τομέα. Η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί προς 
αύξηση κονδυλίων προς το στρατό, ώστε να εξασφαλιστεί ο επαγγελματισμός του 
και η δέσμευσή του για προστασία των πολιτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ΗΠΑ 
υποστηρίζουν την πολιτική αποκατάσταση του στρατού-λόγω της ανησυχίας της 
σχετικά με τον Ισλαμισμό και την πολιτική σταθερότητα στο στρατηγικό 
αρχιπέλαγος.

3.7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Ένα άλλο μακροπρόθεσμα οικονομικό - και κοινωνικό - πρόβλημα αφορά τις 

απομακρυσμένες περιφέρειες. Επί καθεστώτος Suharto η κυβέρνηση ήταν 
απόλυτα εστιασμένη στο κέντρο . Η πολιτική του Suharto δημιούργησε τοπικά 
μονοπώλια ελεγχόμενα από τον στρατό και έναν εσωτερικό κύκλο στη Τζακάρτα. Οι 
περιφερειακοί κυβερνήτες και οι έπαρχοι διορίζονταν από την Τζακάρτα παρά την 
τυπικότητα των εκλογών ενώ οι περισσότεροι γραφειοκράτες των περιφερειών ήταν 
υπάλληλοι των κεντρικών τμημάτων παρά τοπικές κυβερνήσεις .Οι νόμοι και οι 
κανονισμοί της κεντρικής κυβέρνησης εφαρμοζόταν σ'ολόκληρο το έθνος , μη 
λαμβάνοντας υπόψην τις περιφερειακές διαφορές. Ο Suharto αντιμετώπιζε κάθε 
περιφέρεια με τον ίδιο τρόπο .
Ως ανταπόκριση απέναντι στη μαζική περιφερειακή απογοήτευση και την 
απαίτηση για περιφερειακή αυτονομία, η κυβέρνηση εισήγαγε το 1999 νόμουςγια 

την προώθηση της αποκέντρωσης . Δυστυχώς όμως οι νόμοι δεν συνοδεύτηκαν
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από επαρκείς κανονισμούς εφαρμογής -άλλο ένα χαρακτηριστικό της πολιτικής 
δυσπραγίας -.Το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερη σύγχυση καθώς οι υπάλληλοι δεν 
γνώριζαν ακριβώς το μέγεθος των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν.
Η περιφερειακή αυτονομία είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα τις περιφερειακές 
ανισότητες . Στις περιφέρειες με πλούσιους φυσικούς πόρους ή περισσότερο 
ανεπτυγμένων , η απομάκρυνση του κεντρικού ελέγχου αποτέλεσε ευεργέτημα.Οι 
κυβερνήτες απλά αγνοούν τους κανόνες από την Τζακάρτα στην εξάσκηση των 
δραστηριοτήτων τους . Νέες τοπικές μονάδες ιδρύονται χωρίς την εξάρτηση της 
έγκρισης από το κέντρο.

Από την άλλη οι φτωχότερες περιφέρειες γνώρισαν μια πτώση των παροχών από 
το κέντρο. Αυτό αύξησε το χάσμα μεταξύ των περιφερειών και όξυνε τον 
ανταγωνισμό. Η άνιση ανάπτυξη ενθάρρυνε την εσωτερική μετανάστευση 
οδηγώντας σε περαιτέρω κοινωνικές εντάσεις όπως αύξηση του εθνοκεντρισμού σε 
κάποιες περιφέρειες.
Οι επικριτές της περιφερειακής αυτονομίας υποστηρίζουν ότι οι τοπικές 
κυβερνήσεις στερούνται του απαιτουμένου ανθρώπινου δυναμικού για την 
διεκπεραίωση των νέων αρμοδιοτήτων ενώ η πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους 
έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη διαφθορά μεταξύ των τοπικών υπηρεσιών. 
Επιπλέον εγκυμονεί ο κίνδυνος εξάντλησης των φυσικών πόρων, καθώς οι τοπικές 
κυβερνήσεις, στοχεύοντας στην εξεύρεση κονδυλίων, συχνά παραχωρούν εγκρίσεις 
και άδειες λειτουργίας σε μονάδεσ χωρίς προηγουμένως να λαμβάνεται μέριμνα για 
τα περιβαλλοντικά θέματα. Σε απάντηση οι υποστηρικτές της αποκέντρωσης 
ισχυρίζονται ότι η διαφθορά υπήρχε από το παλιό καθεστώς και ότι η εξάντληση 
των δασικών εκτάσεων είναι χαρακτηριστικό των τριών τελευταίων δεκαετιών.
Τέλος με τις περιφερειακές αρχές να μην νοιώθουν πλέον υποχρεωμένες στο 
δικτάτορα, εμφανίστηκε ένας αριθμός νέων φόρων και ρυθμίσεων - παράνομοι από 
τεχνικής απόψεως - που με τη σειρά τους τρόμαξαν τους ξένους επενδυτές και 
παρεμπόδισαν το τοπικό εμπόριο.
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να τροποποιήσει τους νόμους σχετικά με την αποκέντρωση 
αποσκοπώντας στην εξάλειψη των σημερινών προβλημάτων.
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3.8 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μπορεί, λοιπόν, η Ινδονησία να ευημερήσει με τη νέα δημοκρατία της, την 
αποκέντρωση και την οικονομική μεταρρύθμιση; Ίσως. Αν και υπάρχουν λόγοι που 
δικαιολογούν αισιοδοξία, υπάρχουν πραγματικά αίτια ανησυχίας. Το κληροδότημα 
του Suharto μπορεί να είναι απλά υπερβολικά επιβλητικό - και υπερβολικά 

καταστρεπτικό - για την οικονομική ευημερία στο προσεχές μέλλον. Εάν αυτό 
ισχύει, τότε θα προκύψει σημαντική πίεση για κάποιου είδους «νέο τρόπο», ο 
οποίος, ειρωνικά, αποτελεί από μόνος του μια παράδοση στο πνεύμα του Suharto. 
Παραμένουν σταθερά αρκετά εμπόδια στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη 
δημιουργία αυξημένων επενδύσεων. Υπάρχει μια ηθική της διαφθοράς, την οποία ο 
Suharto χρησιμοποίησε προς όφελος του. Τώρα, αποτελεί ένα εμπόδιο στη 
μεταρρύθμιση. Υπάρχει ένα ασθενές δικαστικό σύστημα και καμία αίσθηση 
δικαιοσύνης. Στην εποχή του Suharto, η δικαιοσύνη αποδίδονταν από μία σφιχτά 
κλειστή ομάδα συμβούλων. Τώρα η έλλειψη σαφών, επιβλητών δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας αντιτίθεται στις προσπάθειες δομικής αναμόρφωσης του τραπεζικού 
συστήματος και της πώλησης εγκαταλελειμένων περιουσιακών στοιχείων. Όλα 
αυτά, με τη σειρά τους, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών στην Ινδονησιακή οικονομία.
Η περιφερειακή υποταγή στη Τζακάρτα κάτω από τη στρατιωτική δικτατορία 
εξελίχθηκε σε περιφερειακή εχθροπάθεια. Η οικονομική αυτονομία των περιφερειών 
διασπά το εμπόριο καθώς οι επαρχίες περιμένουν μία ενιαία βάση φόρων. Μια 
σημαντική δοκιμασία της περαιτέρω περιφερειακής αυτονομίας θα είναι η επιτυχία ή 
αποτυχία του νέου διακυβερνητικού προγράμματος μετάθεσης που στοχεύει να 
δώσει στις απομακρυσμένες επαρχίες μία σταθερότερη φορολογική βάση.
Να σημειωθεί ότι η περιφερειακή αυτονομία παρέχει αναμφισβήτητα νέα κίνητρα 
στο κράτος. Ενώ άλλες περιφέρειες πιθανόν να αποτύχουν στην επίτευξη των 
στόχων τους , άλλες θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αναμόρφωσης τους ώστε 
να αυξήσουν την ελκυστικότητά τους για επενδύσεις
Τέλος, η εκτεταμένη φτώχεια - επιδεινωμένη από την οικονομική κατάρρευση του 
1998 και την βραδεία ανάκαμψη - οδήγησε σε ανοιχτή εχθροπάθεια των φτωχών 

στη νέα δημοκρατία. Όμως, όπως ισχυρίζεται συνεχώς η Παγκόσμια Τράπεζα - το

50



επίπεδο φτώχειας στην Ινδονησία και η ευπάθεια των φτωχών δεν μπορούν να 
μειωθούν χωρίς ευρείας βάσης οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη.
Η Ινδονησία, επομένως, βρίσκεται σε μια κρίσιμο στιγμή σχετικά με την 
διαμόρφωση πολιτικής σταθερότητας . Η κυβέρνηση πρέπει να επαναφέρει την 
εμπιστοσύνη στη χώρα ώστε να επιστρέφουν οι επενδύσεις που είναι απαραίτητες 
για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη που θα αντισταθμίσει την κοινωνική 
δυσαρέσκεια. Δυστυχώς, το αδύναμο νομικό σύστημα και η ηθική της διαφθοράς 
εμποδίζουν την κυβέρνηση στην αξιόπιστη επίτευξη του στόχου αυτού.

3.9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ , ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Τρεις υποθέσεις προκύπτουν από προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ τοπικών 
κυβερνήσεων και της εθνικής: εκείνη της Semen Gresik, της Kaltim Prima Coal 
(KPC) και εκείνη της λειτουργίας της Caltrex στην επαρχεία Riau. Μία τέταρτη, της 
Manulife Indonesia, δημιουργεί σημαντικότατα ερωτηματικά σχετικά με τη διοίκηση 
της δικαιοσύνης στην Ινδονησία.

Caltex

Τον Οκτώβριο του 2001, το κοινοβούλιο της Ινδονησίας πέρασε έναν νέο νόμο 
σχετικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ο νόμος αφαίρεσε το μονοπώλιο στα 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ινδονησίας το οποίο διατηρούσε η 
Pertamina, η κρατική εταιρεία πετρελαίου. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της επαρχίας 
Riau στη βορειοδυτική Σουμάτρα εξασφάλισε μερίδιο 50%, με ισχύ από τον 
Αύγουστο του 2002, στις μεγάλες πετρελαϊκές ζώνες της επαρχίας γνωστές ως 
Παραλιακές Εκτάσεις Πεκανμπάρου (CPP). Στην περιοχή εργάζεται τώρα η 
Αμερικανική εταιρεία Caltex Pacific Indonesia μέσω μιας επέκτασης του συμβολαίου 
παραγωγής της, το οποίο θα λήξει τον Αύγουστο του 2002. Το συμβόλαιο αυτό 
διαμοιράζει την παραγωγή της περιοχής σε 15% για την Caltex και 85% για την 
Pertamina. Η έλλειψη επαρκούς απόδοσης στην περιοχή με το συγκεκριμένο 
διακανονισμό απετέλεσε σημείο τριβής ανάμεσα στις επαρχειακές κυβερνήσεις και 

την εθνική κυβέρνηση. Αναφέρθηκε ότι η περιφερειακή κυβέρνηση και η Pertamina 
προτίθενται να δημιουργήσουν κοινοπραξία ώστε να πάρουν την εκμετάλλευση του 
πετρελαίου από την Caltex. Άλλες αναφορές έχουν διαπιστώσει το ενδιαφέρον 
συμμετοχής στη διοίκηση της πετρελαϊκής περιοχής μίας συνεργασίας
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συμφερόντων από τη Νότιο Αφρική, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σαουδική Αραβία και τη 
Μαλαισία. Όπως και να ‘χει, αυτή φαίνεται πως θα ήταν η πρώτη φορά που ένας 
ξένος φορέας αντικαταστάθηκε στα πλαίσια συμβολαίου καταμερισμού της 
παραγωγής και όχι μέσω επέκτασης ή ανανέωσης. Έχουν εκφραστεί φόβοι σχετικά 
με το εάν ο νέος επιχειρηματικός οργανισμός θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις 
εξεζητημένες τεχνικές ανάκαμψης που απαιτεί η περιοχή ή να προσφέρει τις 
απαραίτητες επιπλέον επενδύσεις. Η Caltex είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής 
της Ινδονησίας, απασχολεί 6.000 άτομα και παράγει περίπου τη μισή παραγωγή 
πετρελαίου της χώρας.

ΡΤ Semen Gresik

Η Cemex είναι μία εταιρεία με έδρα το Μεξικό που κατέχει μερίδιο 25,5% στην ΡΤ 
Semek Gresik, το μεγαλύτερο κατασκευαστή τσιμέντου της Ινδονησίας. Η 
Ινδονησιακή Κυβέρνηση κατέχει το ισοζύγιο του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά έχει μία 
μακρά συμφωνία με τη Cemex η οποία θα επέτρεπε στη Cemex να την εξαγοράσει. 
Οι περιφερειακές κυβερνήσεις της Δυτικής Σουμάτρα και του Νοτίου Sulawesi 
ενώθηκαν πρόσφατα για να εμποδίσουν την πώληση περαιτέρω μετοχών της 
Semen Gresik στην Cemex απαιτώντας να μην περιληφθούν στην πώληση οι 
επιχειρησιακές μονάδες που βρίσκονταν υπό τη δικαιοδοσία τους.

KPC

Η KPC είναι μία κοινοπραξία 50-50 μεταξύ της Rio Tinto και της ΒΡ. Εκμεταλλεύεται 
ένα μεγάλο ορυχείο άνθρακα στο Καλιμάνταν, που θεωρείται ως το καλύτερο σε 
ποιότητα στην Ινδονησία. Στο συμβόλαιο εργασίας με την Ινδονησιακή Κυβέρνηση, 
η κοινοπραξία δεσμευόταν να προσφέρει το 51% του μεριδίου της σε Ινδονησιακές 
εταιρείες μέχρι το 2001. Η κοινοπραξία έκανε μερικές αποτυχημένες προσπάθειες 
προς την κατεύθυνση αυτή. Στις 18 Μαρτίου 2002, η KPC συμφώνησε με την 
Ινδονησιακή Κυβέρνηση την πώληση του 51% της εταιρείας σε Ινδονησιακούς 
παράγοντες μέχρι την 31η Μαρτίου στο ποσό των 419 εκ. δολλαρίων ΗΠΑ. Πριν 

προλάβει να γίνει η πώληση αυτή, η περιφερειακή κυβέρνηση του Ανατολικού 
Καλιμάνταν κατάφερε δικαστικά μέσω του Δικαστηρίου Νότιας Τζακάρτα να 
εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών καθώς και το πάγωμα του 
μεγαλύτερου μέρους της περιουσίας της Rio Tanto και της ΒΡ στην Ινδονησία. Η
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περιφερειακή κυβέρνηση μήνυσε την KPC για 776 εκ. δολλάρια ΗΠΑ για 
απωλεσθέντα μερίσματα (στο παρελθόν και μελλοντικά), εξαιτίας καθυστερήσεων 
της πώλησης των μετοχών και απαίτησε οι μετοχές να πωληθούν αποκλειστικά σε 
αυτήν. Η απαίτηση αποκλειστικότητας αυτή δεν συμβάδιζε με το συμβόλαιο 
εργασίας της KPC με την Ινδονησιακή Κυβέρνηση.

Η KPC στη συνέχεια έφτασε σε συμφωνία με την Ινδονησιακή Κυβέρνηση να 
προσφέρει το 51% των μετοχών της στην Ινδονησιακή Κυβέρνηση ώστε να 
διατεθούν σε άλλους παράγοντες της Ινδονησίας, συμπεριλαμβανομένης της 
περιφερειακής κυβέρνησης, την 31η Ιουλίου 2002. Η περιφερειακή κυβέρνηση 
απέσυρε την αγωγή, αλλά συνεχίζει να αποζητά την ιδιοκτησία ολόκληρου του 51% 
των προσφερόμενων μετοχών.

Manulife Ινδονησίας

Το 1999, η Καναδική ασφαλιστική εταιρεία Manulife, μητρική εταιρεία ενός από τους 
μεγαλύτερους οργανισμούς ασφαλειών ζωής της Ινδονησίας, της Manulife 
Indonesia, προσπάθησε να εξαγοράσει τον χρεοκοπημένο τοπικό συνεργάτη της. 
Ως απάντηση, ακολούθησε μια σειρά διεκδικήσεων χρεοκοπίας κατά της Manulife 
Indonesia στο Δικαστήριο της Νότιας Τζακάρτα σε ένα διαχειριστή ορισμένο από το 
δικαστήριο κατάσχοντας την εταιρεία. Η κίνηση προκάλεσε την παρέμβαση της 
Καναδικής Κυβέρνησης, και έκανε να καταλήξουν στο ΔΝΤ απαιτήσεις για την 
αναδιάρθρωση του εμπορικού δικαστηρίου της Ινδονησίας, την αναθεώρηση του 
νόμου περί χρεοκοπίας και την θέσπιση μιας επιτροπής κατά της διαφθοράς. Το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδονησίας πρόσφατα απέρριψε την ισχύ του κατώτερου 
δικαστηρίου για θέματα χρεοκοπιών, αλλά η ισχύς της απόρριψης αυτής 
αμφισβητήθηκε από κορυφαίους Ινδονήσιους δικηγόρους και ο ενάγων φαίνεται 
πως σκέφτεται την πιθανότητα περαιτέρω νομικών κινήσεων.
Ένα κοινό στοιχείο για κάθε μία από τις πρώτες τρεις περιπτώσεις περιλαμβάνει 
την ύπαρξη μιας περιφερειακής κυβέρνησης η οποία διεκδικεί νέα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας ή ελέγχου σε εταιρείες που βρίσκονται μέσα στα σύνορά της. Αν και η 
τριβή μεταξύ της εθνικής και των περιφερειακών κυβερνήσεων υπάρχει εδώ και 
καιρό (για παράδειγμα, στο θέμα της κατανομής των εσόδων από προγράμματα 
πόρων), τα πρόσφατα αυτά γεγονότα φαίνεται πως προκλήθηκαν από τις 

αποκεντρωτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τον περασμένο χρόνο. Οι
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μεταρρυθμίσεις αυτές, όμως, δεν ττροσέφεραν τα δικαιώματα τα οποία τώρα 
διεκδικούν οι περιφερειακές κυβερνήσεις. Αντιθέτως, οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται 
στην πολιτική εξουσία των περιφερειών όσον αφορά την εθνική κυβέρνηση.

Caltex

Στην περίπτωση της Caltex η εθνική κυβέρνηση ουσιαστικά χάρισε τα μισά 
δικαιώματα πάνω στην CPP, τα οποία προηγουμένως κατείχε για λογαριασμό της η 
Pertamina, στην κυβέρνηση του Riau. Αν και το προηγούμενο υπαινίσσεται ότι η 
Caltex θα μπορούσε να έχει τη λογική προσδοκία ότι θα ανανεωνόταν το συμβόλαιο 
καταμερισμού της παραγωγής, δεν είχε, ωστόσο, κανένα επίσημο δικαίωμα. Παρ’ 
όλ’ αυτά, η φαινομενική τυχαιότητα και μη προβλεψιμότητα των γεγονότων που 
εκτυλίσσονται αυξάνει την αβεβαιότητα για τους επενδυτές.

Cemex

Στην περίπτωση της Cemex, η δράση των περιφερειακών κυβερνήσεων αποτρέπει 
αποτελεσματικά την εταιρεία από το να πραγματοποιήσει μια δυνατότητα, την οποία 
απέκτησε μέσω μιας συμφωνίας με την εθνική κυβέρνηση, να αγοράσει, δηλαδή, 
τον ισολογισμό του μετοχικού κεφαλαίου της Semen Gresik. Η Cemex χάνει την αξία 
της δυνατότητας αυτής και η εθνική κυβέρνηση χάνει τα άμεσα έσοδα από τη 
διάθεση των μετοχών, ενώ προκαλούνται αμφιβολίες για το ευρύτερο πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεών της. Η εξεφρασμένη ανησυχία των περιφερειακών κυβερνήσεων 

είναι η πιθανότητα να απολύσει η Cemex εργάτες σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
στη δικαιοδοσία της, αλλά υπάρχει, επίσης, ένα ισχυρό κρυφό ρεύμα γνώμης 
πολιτικής διαφωνίας σχετικά με δικαίωμα της εθνικής κυβέρνησης να ελέγξει τις 
εγκαταστάσεις αυτές. Η Cemex ισχυρίζεται ότι η Semen Gresik χρειάζεται 100 εκ. 

δολλάρια ΗΠΑ σε επενδύσεις τα επόμενα πέντε χρόνια για να παραμείνει 
ανταγωνιστική στην περιοχή της και οι αναφορές υποδηλώνουν ότι υπάρχουν 
σημαντικές βλέψεις για τη βελτίωση των συνολικών λειτουργιών. Ούτε η εθνική, ούτε 
η περιφερειακή κυβέρνηση είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες αυτές.

KPC

Στην περίπτωση της KPC, η περιφερειακή κυβέρνηση παρενέβη και σταμάτησε μία 
συμφωνία μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης και της KPC η οποία θα έδινε στην KPC 

τη δυνατότητα να αποποιηθεί της υποχρέωσής της για πώληση μετοχών. Απέναντι 
στο γεγονός αυτό, οι απαιτήσεις της περιφερειακής κυβέρνησης φαντάζουν γελοίες: 
αποκλειστικά δικαιώματα για την αγορά του μεριδίου της KPC εκ μέρους ενός
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ομίλου ιδιωτικών επενδυτών και διεκδίκηση ζημιών που φαίνεται να περιλαμβάνει 
πιθανά μελλοντικά κέρδη, αλλά αποκλείει το κόστος αγοράς των μετοχών. Διάφορες 
αναφορές έχουν προσδιορίσει μια ομάδα ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων 
που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει την περιφερειακή κυβέρνηση, αλλά τα ακριβή οφέλη 
για την κυβέρνηση αυτή εάν πετύχει την έκβαση αυτή παραμένουν ασαφή. Ίσως η 
μακροπρόθεσμη διαχείριση της KPC μετά την πώληση του μεριδίου των μετοχών 
της να προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία. Η επιχείρηση είναι μεγάλη και έχει απαιτήσει 
σημαντικά κεφάλαια για ιδρυθεί και να διατηρηθεί. Επιπλέον, η εξασφάλιση 
βέλτιστων αποδόσεων από την πώληση θερμικού κάρβουνου στις ποσότητες που 
παράγονται από το ορυχείο στις σχετικά αποδυναμωμένες παγκόσμιες αγορές 
απαιτεί μεγάλο βαθμό διοικητικών ικανοτήτων. Μια ενδεχόμενη αποτυχία στην 
εξασφάλιση αυτών των απαιτήσεων για την εταιρεία είναι βέβαιο πως θα 
προκαλούσε ζημίες τόσο στην περιφερειακή, όσο και στην εθνική οικονομία.

Manulife Indonesia

Η απειλούμενη χρεοκοπία της Manulife Indonesia θα στερούσε αυτόματα από 
πολλούς Ινδονησίους την ασφαλιστική κάλυψη για την οποία πλήρωσαν, παρά το 
γεγονός ότι η εταιρεία είχε την αποδεδειγμένη ικανότητα να παρέχει την κάλυψη 
αυτή. Αν και δεν παρουσίασε συγκεκριμένο αριθμό, η Manulife αναγνώρισε ότι η 
μήνυση τής έχει κοστίσει «εκατομμύρια δολλάρια» έως τώρα. Ιδιαίτερης σημασίας 
είναι το γεγονός ότι η Manulife είναι μία από τις λίγες μεγάλες διεθνείς εταιρείες που 
έκαναν σημαντικές επενδύσεις στην Ινδονησία μετά από την κρίση του 1997. Οι 
εμπειρίες της είναι μάλλον απίθανο να παρακινήσουν άλλες εταιρείες να 
ακολουθήσουν το παράδειγμά της.
Οι επιπτώσεις των περιπτώσεων αυτών έχουν προκαλέσει σημαντική σύγχυση 
σχετικά με τα δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας και σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησεις της Ινδονησίας. Κατά 
συνέπεια, έχει αυξηθεί σημαντικά η αβεβαιότητα που διακρίνει τους επενδυτές, 
ιδιαίτερα τους ξένους, δημιουργώντας ένα σημαντικό εμπόδιο σε περαιτέρω 

επενδύσεις. Η πιθανή απώλεια κεφαλαίου σε αυτές μόνο τις τέσσερεις αυτές 
υποθέσεις θα προκαλούσε σημαντικά έξοδα στην εθνική οικονομία. Η περίπτωση 

της Cemex είχε άμεση και απευθείας επίδραση στα έσοδα μιας κυβέρνησης που 
αντιμετωπίζει κρίσιμα φορολογικά προβλήματα. Η υπόθεση της Manulife έθεσε το
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νομικό σύστημα της Ινδονησίας σε διεθνή εξονυχιστική διερεύνηση. Γενικά τα 
παραπάνω γεγονότα έθεσαν σε σοβαρές αμφιβολίες την ικανότητα της Ινδονησίας 
να προχωρήσει επειγόντως στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η παρουσία του απολυταρχικού καθεστώτος πάνω από 3 δεκαετίες , εμπόδισε την 
ανάπτυξη ενός υγιούς κοινωνικού περιβάλλοντος που απαιτείται για ένα 
δημοκρατικό πολίτευμα. Το πρώην καθεστώς που εμπόδιζε την συμμετοχή στην 

κυβέρνηση , τις ιδεολογικές μεθόδους διδασκαλίας σε σχολεία και Πανεπιστήμια 
καθώς και ο ελεγχόμενος τύπος άφησαν τους σημερινούς πολίτες με περιορισμένη 
επίγνωση κοινωνικών θεμάτων από την καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων ως την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής .
Είναι αναγκαία η κοινωνική ανάπτυξη για την στερέωση του δημοκρατικού 
καθεστώτος . Μια ενεργή κοινωνία θα μπορέσει να αυξήσει την δημιουργικότητα , να 
απαιτήσει διαφάνεια και υπευθυνότητα, να βελτιώσει την ποιότητα των
κυβερνητικών υπηρεσιών. Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων 
μέσω κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης ανάλογα με την κοινωνική ομάδα 
όπως επαγγελματικές δεξιότητες , επιμόρφωση γυναικών και νέων κλπ.
Η κοινωνικοπολιτιστική παράδοση δεν αναπτύχθηκε αρκετά γρήγορα ώστε να 
συμβαδίσει με την πολιτική αλλαγή. Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού επιθυμεί την 
δημοκρατία αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται . 
Επιπλέον δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα του 
λαού σ'αυτή την μετάβαση και τα πρόσωπα στην εξουσία δεν έχουν αλλάξει 
σημαντικά. Οι Ινδονήσιοι δεν θεωρούν την δημοκρατία ως το μόνο πιθανό μοντέλο 
διακυβέρνησης τους αλλά ως σύνολο οικονομικών και πολιτικών διακανονισμών 
μεταξύ άλλων επιλογών.
Η Ινδονησία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μεσαίας τάξης και η οποία αποτελεί το 
σημείο κλειδί της μελλοντικής της πορείας, αν κρίνουμε από τις γειτονικές της χώρες 

όπως Φιλιππίνες, Ταυλάνδη.
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Η μεσαία τάξη κατέχει σήμερα το 15%(υπάρχει βέβαια και ένα μικρό ποσοστό με 
τεράστια οικονομική άνεση, που δεν ανήκουν σε μια κοινωνική τάξη όπως την 
ορίζουμε).Αυτό το 15% πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 25% ώστε να επέλθει 
αλλαγή.Η χώρα λοιπόν αντιμετωπίζει την πρόκληση να καταπολεμήσει την φτώχεια 
και να ενισχύσει την μεσαία τάξη.

Το μεγάλο χάσμα μεταξύ της ελίτ και της πλειοψηφίας των κατοίκων γίνεται φανερή 
από την διαφορετική θεώρηση τους σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις .Το μόνο που 
επιζητά η ελίτ είναι η πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια , που στο παρελθόν 
κατείχε ο στενός κύκλος του Suharto. Έχοντας εξασφαλίσει πολιτική δύναμη και 
επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες η προνομιούχα ομάδα επιζητά την τάξη 
και τη σταθερότητα.
Από την άλλη πλευρά η πλειοψηφία του πληθυσμού επιδιώκει μεγαλύτερη πολιτική 
συμμετοχή, δίκαιες δικαστικές διαδικασίες , εξάλειψη της διαφθοράς και γενικότερα 
μεγαλύτερη διαφάνεια. Γενικά η χώρα διακρίνεται από έντονες διακρίσεις όπως 
ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και δεν έχουν , αυτούς που κατοικούν ανατολικά ή 
δυτικά της χώρας και σε αστικές ή αγροτικές περιοχές.
Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που ανησυχεί τους Ινδονήσιους είναι η κοινωνική 
διάσπαση δηλαδή η ύπαρξη κοινοτήτων μέσα στο έθνος ,Σ'αυτό συμβάλλει η 
ποικιλία εθνικών ομάδων και γλωσσών που περικλείονται στο τεράστιο 
κράτος.Πολλοί κάτοικοι απομακρυσμένων νήσων νοιώθουν ελάχιστα δεμένοι με το 
έθνος.
Με το τέλος του καθεστώτος του Soeharto, ξέσπασε έντονη κοινωνική βία, που δεν 
έλειπε βέβαια και στο παρελθόν. Αυτό οφείλεται:

• Στην πτώση του ηθικού και του αριθμού του στρατού και της αστυνομίας
• Στην απογοήτευση λόγω της οικονομικής κρίσης

• Στην εσωτερική μετανάστευση που έχει ως αποτέλεσμα οι τοπικοί κάτοικοι να 
αισθάνονται ότι απειλούνται από τους ξένους, τόσο οι ίδιοι όσο και οι περιουσίες 
τους

Σε πολλές περιπτώσεις , τα γεγονότα που λαμβάνονται ως συγκρούσεις στις οποίες 

αναμιγνύεται το τόξο του Ισλάμ, είναι στην πραγματικότητα εθνικές συγκρούσεις 
προβαλλόμενες με “θρησκευτικά ενδύματα”.Αυτές οι ονομαζόμενες θρησκευτικές 
συγκρούσεις συνήθως περιλαμβάνουν μετανάστες ενός θρησκεύματος που
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μετακινούνται σε περιοχές με κατοίκους διαφορετικού θρησκεύματος.! αυτές τις 
περιπτώσεις , οι εθνικές συγκρούσεις πηγάζουν από τις εθνικές διαφορές. Αυτό 
είναι φανερό στην περίπτωση βίας στο Poso στο κεντρικό Σουλαέσι , τα τελευταία 
τέσσερα έτη. Ενώ τα γεγονότα παρουσιάστηκαν στον διεθνή τύπο ως περιπτώσεις 
όπου Μουσουλμάνοι εγκλημάτισαν κατά των Χριστιανών , στην πραγματικότητα 
πολλοί μουσουλμάνοι υπήρξαν θύματα Χριστιανών.Το ίδιο συνέβη και σε άλλες 
περιφέρειες όπως των Ιαβανέζων μεταναστών στην Παπούα .
Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν θρησκευτική και εθνική βία είναι το Μαλούκου 
(1%), το Καλιματάν (2%), η Παπούα (1%)και το Άσεχ (2%),ενώ στις υπόλοιπες 
περιφέρειες οι συγκρούσεις έχουν περιορισμένη έκταση. Αξίζει να τονιστεί ότι οι 
εθνικές συγκρούσεις είναι τραγικές αλλά δεν σημαίνει ότι όλη η χώρα βρίσκεται σε 
κύμα συγκρούσεων.
Η Κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει κάνει λίγη πρόοδο σχετικά με τη λήψη πολιτικών , 
οικονομικών, κοινωνικών μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών που ωθούν στην 
κοινωνική βία.Αυτό μερικώς οφείλεται στην έλλειψη των απαιτούμενων οικονομικών 
πόρων της Ινδονησίας για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 
μειωνεκτούντων κοινοτήτων.Ο στρατός και η αστυνομία, λόγω έλλειψης πειθαρχίας 
και χαμηλών μισθών , αποδεικνύονται ασθενή όργανα για την αντιμετώπιση 
συγκρούσεων (πολλές φορές δε εκμεταλλεύονται τις ταραχές για δικό τους 
συμφέρον ή υποστηρίζουν κάποια πλευρά). Τα δικαστήρια στέκονται ανίκανα να 
αποδώσουν δικαιοσύνη στα θύματα , λόγω της διαφθοράς τους, και τα πολιτικά 
κόμματα εκματαλλεύονται τις κοινωνικές τάσεις με σκοπό να κερδίσουν πολιτική 
υποστήριξη.
Οι εθνικές συγκρούσεις έχουν μειωθεί από το 1998. Με την πτώση του καθεστώτος 
του Soeharto, εκδηλώθηκε πληθώρα ταραχών κατά των Κινέζων , που 
υποστηρίχθηκε από το στρατό. Τα τελευταία χρόνια όμως συνειδοποιήθηκε ότι οι 
Κινέζοι επιχειρηματίες όχι μόνο δεν βλάπτουν την εθνική οικονομία αλλά αυξάνουν 
τις ευκαιρίες ανάπτυξης με αποτέλεσμα να σταματήσει η βία κατά των τελευταίων.
Οι εθνικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, προβλέπεται να συνεχίζουν να απειλούν 
την σταθερότητα και ασφάλεια.

Όπως έχει αναφερθεί ο ισλαμισμός χαρακτηρίζει την καθημερινότητα των 

Ινδονησίων. Από το τέλος της δεκαετίας '80 ο Ισλαμισμός στην χώρα υπέστη μια 
ανανέωση και επαναπροσανατολισμό στις θρησκευτικές πρακτικές .Έγιναν
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περισσότερο πιστοί και τηρούν τους κανόνες . Το να είσαι πιστός Μουσουλμάνος 
έγινε ένα είδος μόδας από όλες τις κοινωνικές τάξεις , νοικοκυρές, 
επαγγελματίες,κυβερνητκοί υπάλληλοι. Αν και αυτό το φαινόμενο της αυξημένης 
ευλάβειας των μουσουλμάνων παρατηρείται παγκόσμια , η ανάπτυξη του στην 
Ινδονησία οφείλεται στο καθεστώς του Suharto.Στην προσπάθεια του να κερδίσει 

την υποστήριξη του τεράστιου μουσουλμανικού πληθυσμού, υιοθετήθηκαν κινήσεις 
θρησκευτικής διδασκαλίας . Καθώς το καθεστώς εμφανίστηκε φιλικό απέναντι στο 
Ισλάμ , η κοινωνία ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτές τις κινήσεις . Η μεγάλη 
πλειοψηφία παρουσιάζει ήπια, μη εκκεντρικά θρησκευτικά πιστεύω και απορρίπτει 

κάθε είδος βίας που επιδεικνύουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις .Σε πολλά γεγονότα 
αποτελούν θύματα οι απλοί κάτοικοι, παρόλο που ο στόχος είναι οι Δυτικοί.

4.2 ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Είναι γνωστό ότι για επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην παγκόσμια 
αγορά, πρέπει οι επιχειρηματίες να γνωρίζουν εκτός από τις πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες του κράτους και ορισμένες βασικές πτυχές της κουλτούρας 
του πληθυσμού.Παρακάτω παρατίθενται πτυχές της κουλτούρας της Ινδονησίας.
ΓΛΩΣΣΕΣ

• Σε όλη την χώρα οι μορφωμένοι μιλούν την εθνική γλώσσα(ΒΑΗΑ5Α) ενώ στις 

απομακρυσμένες διάφορες διάλεκτοι( πάνω από 250). Οι μεγαλύτεροι μιλούν 
ακόμη Ολλανδικά ως δεύτερη γλώσσα.

• Τα πολυτελή ξενοδοχεία και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα έχουν προσωπικό που 
μιλάει Αγγλικά καθώς επίσης και οι τηλεφωνήτριες ενώ δεν ισχύει το ίδιο στους 
οδηγούς ταξί.

• Οι επιχειρήσεις της Ινδονησίας που συναλλάσονται με ξένες επιχειρήσεις έχουν 
άτομο που γνωρίζει Αγγλικά.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

• Ο Ινδονήσιος καταναλωτής είναι ευαίσθητος στις τιμές και γενικά στις τάσεις 

οικονομικών μεγεθών (πχ. Επιτόκια).Όμοια οι εισαγωγείς αγαθών είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί στο θέμα της τιμολόγησης , της ποιότητας των προϊόντων , 

και στην ταχύτητα παράδοσης, όταν αποφασίζουν να προβούν σε αγορές .
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• Άλλοι παράγοντες κλειδιά για επιτυχία είναι η υπομονή και η παρουσία .Εταιρίες 
που έχουν δεσμευτεί στο κράτος με την ίδρυση γραφείων ή άλλης σημαντικής 
παρουσίας , είναι περισσότερο πετυχημένες στην προώθηση των προϊόντων 
τους από αυτές που προσπαθούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους με ξαφνικές 
ετήσιες αποστολές. Επίσης η αναγνώριση του ονόματος και η αφοσίωση στις 
μάρκες (brand loyalty) εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εγχώριους καταναλωτές.

• Το καλύτερο χρονικό διάστημα για επαγγελματικό ταξίδι είναι από τον 
Σεπτέμβριο εως τον Ιούνιο.Οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος καλό είναι να 
αποφεύγονται λόγω διακοπών και εθνικών γιορτών

• Οι επαγγελματικές κάρτες είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες . Οι εμπορικές 
συνομιλίες γίνονται στα Αγγλικά αλλά οι προσφορές σε $.

• Οι Ινδονήσιοι αποφεύγουν τις συγκρούσεις καθώς και την εκδήλωση θυμού ή 
συναισθημάτων.Δεν εκτελούν εμπορικές συναλλαγές ούτε αποφασίζουν όπως 
οι Δυτικοί , οι οποίοι πρέπει να διαθέσουν πολύ χρόνο μέχρι να κλείσουν 
εμπορική συμφωνία με Ινδονήσιο .Επίσης η λέξη "όχι" σπάνια χρησιμοποιείται.

• Το πιο σημαντικό είναι ότι οι Ινδονήσιοι διεξάγουν εμπορικές συναλλαγές με 
"φίλους" , άτομα που ήδη γνωρίζουν, κι έτσι η ανάπτυξη προσωπικών 
γνωριμιών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα . Ενώ η ποιότητα και η τιμή αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία, είναι δευτερεύοντα μπροστά στην προσωπική σχέση των 
συνεργατών.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

• Όπως στις περισσότερες Ασιατικές χώρες, έτσι και στην Ινδονησία η γυναίκα 
αναμένεται να υιοθετήσει το ρόλο της"νοικοκυράς" ή "μητέρας" παρά στελέχους 
επιχείρησης . Γενικά η γυναίκα εκτιμάτια ιδιαίτερα.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ

• Παρόλο που συνηθίζεται η χειραψία , η φυσικά επαφή γενικά αποφεύγεται, 
ειδικά με τις Μουσουλμάνες γυναίκες .Το χαμόγελο, το νόημα του κεφαλιού 
θεωρούνται προσβλητικά.

ΩΡΑΡΙΟ

• Επιχειρήσεις :08:00-16:00 Δευτέρα εως Παρασκευή & 08:00-13:00 το Σάββατο

• Κρατικές Υπηρεσίες :08:00-16:30 Δευτέρα εως Παρασκευή

• Τράπεζες :08:00-16:00 Δευτέρα εως Παρασκευή & 08:00-13:00 το Σάββατο
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• Εμπορικά καταστήματα :09:00-22:00 Δευτέρα εως Σάββατο

Να σημειωθεί ότι οι Μουσουλμάνοι αποσύρονται για προσευχή κάθε Παρασκευή 11-
12.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΩΡΩΝ

• Η ανταλλαγή μικρών δώρων με το δεξί χέρι, συνηθίζεται στις εμπορικές ή 

κοινωνικές συναλλαγές.
ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ

• Οι ΗΠΑ θεωρούνται από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο και ως 

αποτέλεσμα αυτού ,τα προϊόντα που παράγονται εκεί-ειδικά ηλεκτρικά, 

καταναλωτικά αγαθά και τρόφιμα προτιμώνται ιδιαίτερα.Πρόσθετα , μια και η 

Ινδονησία αποτελεί μια από τις αναδυόμενες αγορές της Ασίας , ενδιαφέρεται 

πολύ για εμπορικές συναλλαγές με τα ανεπτυγμένα κράτη.Τελευταία όμως , 

λόγω του πολέμου στο Ιράκ , σύμφωνα με έρευνα που διεξάχθηκε, το ποσοστό 

των κατοίκων με θετική άποψη μειώθηκε από το 61 στο 15%.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

• Με δεδομένο ότι ο Ισλαμισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή και 

επαγγελματική ζωή των Ινδονησίων , οι αλλοδαποί πρέπει να σέβονται το 

γεγονός αυτό.
ΕΙΔΙΚΑ

• Καλό είναι να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες χειρονομίες που 

θεωρούνται προσβλητικές από το λαό.

• Πρώτον , δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το αριστερό χέρι για το 

φαγητό.Δεύτερον σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγγίζεται το κεφάλι ενός 

Ινδονήσιου , μια και θεωρείται το πιο ιερό μέρος του σώματος . Τρίτον δεν 

πρέπει να γίνεται ορατό από τους τρίτους το κάτω μέρος των ποδιών ή 

υποδημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
5.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η Ομάδα Εθνικών Επενδύσεων (Investment Coordinating Board -ΒΚΡΜ) είναι μια 

κυβερνητική υπηρεσία, υπεύθυνη για την διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής 

επενδύσεων και για το σχεδίασμά , την έγκριση , τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

επενδύσεων.Η έγκριση των επενδύσεων και κατά συνέπεια οι άδειες λειτουργίας 

που εκδίδονται από το ΒΚΡΜ , βασίζονται στην εξουσιοδότησή του τελευταίου από 

13 υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για την εθνική διαχείριση των αντίστοιχων 

τομέων. Η υπηρεσία αναφέρεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της χώρας.

Εκτός από τις επενδύσεις στους τομείς πετρελαίου,μεταλλευμάτων, φυσικού αερίου 

, τραπεζών και ασφαλίσεων που υπάγονται σε κυβερνητικά όργανα, η Ομάδα 

Εθνικών Επενδύσεων ( ΒΚΡΜ) στην Τζακάρτα , η Ομάδα Περιφερειακών 

Επενδύσεων σε κάθε περιφέρεια ( BKPMD ) και οι Πρεσβείες στις διάφορες χώρες 

αποτελούν τα υπεύθυνα τμήματα για την έγκριση ξένων επενδύσεων στην 

Ινδονησία. Για ξένες επενδύσεις στις συνδεδεμένες ζώνες , οι επενδυτές πρέπει να 

υποβάλλουν την αίτηση στο ΒΚΡΜ , μέσω της αντίστοιχης Αρχής της Συνδεδεμένης 

Ζώνης .

Για την έγκριση μιας επένδυσης το ΒΚΡΜ ή το BKPMD θα εκδώσει τις 

απαιτούμενες άδειες ενώ η τοπική κυβέρνηση θα εκδώσει τις άδειες για την 

τοποθεσία και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το ΒΚΡΜ δεν είναι υπεύθυνο μόνο για το σχεδίασμά και την διοικητική υποστήριξη 

της επένδυσης αλλά παρέχει και υποστήριξη στους επενδυτές για την εύρεση 

εφικτών σχεδίων επενδύσεων και κατάλληλων τοπικών εταίρων για τη δημιουργία 

joint-venture καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και περιορισμών που 

ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά το στάδιο εφαρμογής μιας επένδυσης .

5.2 ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Τα ζητήματα νομοθεσίας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους επενδυτές 

κατά τον σχεδιαμό των επενδύσεών τους είναι:

Ι.Επενδυσιακός Νόμος Ξένου Κεφαλαίου Αρ. 1 του 1967

α. Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), αναφερόμενες στο εξής ως Penanaman 

Modal Asing (ΡΜΑ), αποτελούν ένα καθεστώς επιχειρηματικής δράσης
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κατευθύνόμενο κυρίως από τον Επενδυσιακό Νόμο Ξένου Κεφαλαίου Αρ. 1 

του 1967, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο Αρ. 11 του1970. Βασισμένη 

στο νόμο η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει κάποιες πολιτικές και μέτρα σχετικά 

με τις ΑΞΕ και γίνονται τώρα μεγάλες προσπάθειες για την προώθησή τους 

στην Ινδονησία.

β. Στην ΡΜΑ εταιρεία παραχωρείται περίοδος λειτουργίας 30 ετών μετά από τη 

νόμιμη δημιουργία της. Εάν μέσα στην αναφερθείσα χρονική περίοδο προβεί 

σε επιπλέον επένδυση (επέκταση σχεδίου), παραχωρούνται άλλα 30 χρόνια 

για την επέκταση του σχεδίου. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλα 

30 χρόνια.

2. Επενδυσιακός Νόμος Εγχώριου Κεφαλαίου Αρ. 6 του 1968

Οι Εγχώριες Άμεσες Επενδύσεις, αναφερόμενες στο εξής ως Penanaman Modal 

Da\am Negeri (PMDN), αποτελούν ένα καθεστώς επιχειρησιακής δράσης για 

εταιρείες ιδιοκτησίας Ινδονησιακού εξ ολοκλήρου κεφαλαίου, είτε στα πλαίσια 

κοινοπραξίας είτε μεμονωμένες ,κατευθυνόμενο κυρίως από τον Επενδυσιακό 

Νόμο Εγχώριου Κεφαλαίου Αρ. 6 του 1968, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 

Αρ. 12 του 1970.
3. Νόμος Περί Εταιρειών Αρ. 1 του 1995

Η περισσότερο συνηθισμένη νομική οντότητα σε μια επιχειρηματική κοινότητα είναι 

η Ανώνυμη Εταιρεία-Perseroan Terbatas (ΡΤ), στην περίπτωση είτε ξένων, είτε 

εγχώριων άμεσων επενδύσεων.

4. Η Κυβερνητική Ρύθμιση Αρ. 20 του 1994 περί Ιδιοκτησίας Μετοχικού 
Κεφαλαίου

α. Γενικά μία ΡΜΑ εταιρεία ιδρύεται ως κοινοπραξία μεταξύ ξένων και 
Ινδονήσιων συνεργατών. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει νομικές 

οντότητες (εταιρείες) ή άτομα. Δεν υπάρχει προαπαίτηση σχετικά με το 

ελάχιστο ποσό επένδυσης (μετοχικό κεφάλαιο συν δάνειο). Το ποσό 

προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, με βάση τις οικονομίες κλίμακας 

μεγέθους τους και τις επιχειρησιακές τους απόψεις.

β. Μία ΡΜΑ εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί ως απ’ ευθείας επένδυση, ή 100% ξένης 

ιδιοκτησίας. Απαιτείται, ωστόσο, και όχι αργότερα από 15 έτη εμπορικής 

δράσης, η εταιρεία να αρχίσει να πουλά μετοχές σε Ινδονήσιους
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μεμονωμένους επιχειρηματίες και/ή επιχειρησιακές οντότητες, μέσω άμεσης 

τοποθέτησης και/ή έμμεσα μέσω του εγχώριου χρηματιστηρίου υπό την 

προϋπόθεση το Ινδονησιακό μερίδιο να διατηρείται τουλάχιστον στο 5%. 

γ. Οι ΡΜΑ εταιρείες με σχέδια υποδομών όπως λιμάνια, παραγωγή και 

μεταφορά, όπως και διανομή ενέργειας για δημόσια χρήση, τηλεπικοινωνίες, 

ναυτιλία, αερογραμμές, πόσιμο νερό, δημόσιοι σιδηρόδρομοι και παραγωγή 

πυρηνική ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να ιδρύονται με μορφή κοινοπραξιών 

μεταξύ ξένων και Ινδονησιακών κρατικών επιχειρήσεων.

5.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
1.Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος στην Ινδονησία είναι κλιμακωτός και αφορά τόσο τα άτομα, 

όσο και τις επιχειρήσεις. Χρησιμοποιείται μία μέθοδος αυτο-αξιολόγησης για τον 

υπολογισμό του φόρου.
ΕΤΗΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΩΣ 25 ΕΚΑΤ. ΡΟΥΠΙ ΕΣ 5%
25-50 ΕΚΑΤ.ΡΟΥΠΙΕΣ 10%
50-100 ΕΚΑΤ. ΡΟΥΠΙ ΕΣ 15%
100-200 ΕΚΑΤ. ΡΟΥΠΙΕΣ 25%
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΕΚΑΤ. ΡΟΥΠΙΕΣ 35%

2. Απώλειες
Βασικά η κυβέρνηση παρέχει μία διευκόλυνση όσον αφορά ζημίες σε μεταφορά για

περίοδο (5) πέντε ετών.

3. Ποσοστά Απόσβεσης

• Το κόστος υποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από τον 

προηγούμενο φόρο εισοδήματος. Τα αποσβέσιμα ενεργητικά ομαδοποιούνται σε 

τέσσερεις κατηγορίες ανάλογα με τη διάρκεια οικονομικής ζωής τους.

• Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν είτε την άμεση γραμμική μέθοδο (για 

περιόδους μικρότερες από 20 χρόνια) είτε τη μέθοδο υπολογισμού μειώσεως 

αξίας διά σταθερός εισφοράς κατ'ετησίαν χρήσιν (εκτός από κτίρια)
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• Ο ρυθμός απόσβεσης προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής και τη

χρήση όπως:

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΕΤΗ) ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (%) ΜΕΘΟΔΟΣ(%)

1. (ΕΚΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ)

ΟΜΑΔΑ 1 4 25 50

ΟΜΑΔΑ 2 8 12,5 25

ΟΜΑΔΑ 3 16 6,25 12,5

ΟΜΑΔΑ 4 20 5 10

2. ΚΤΙΡΙΑ

ΜΟΝΙΜΑ 20 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ 10 10

4.Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και Φόρος Πώλησης σε Αγαθά Πολυτελείας

Σε φυσιολογικές περιπτώσεις, επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 10% σε 

εισαγόμενα, παραγόμενα προϊόντα και στις περισσότερες υπηρεσίες. Επιπλέον, 

υπάρχει επίσης φόρος πώλησης σε προϊόντα πολυτελείας που κυμαίνεται από 10% 

έως 75%.

δ.Παρακρατούμενος Φόρος
Οι πληρωμές μερισμάτων,τόκοι αμοιβές και πληρωμές πνευματικών διακαιωμάτων 

για υπηρεσίες που παρέχονται σε κατοίκους της χώρας (Ινδονήσιους ή μη), 

υπόκεινται σε παρακρατούμενους φόρους .Τα ποσοστά τους μπορεί να ποικίλουν, 

ως ακολούθως:Πληρωμές σε Ινδονήσιους κατοίκους (εκτός από τεχνικές και 
διοικητικές υπηρεσίες 6%) 15%, ενώ σε μη Ινδονήσιους κατοίκους 20%.
Θ.Φόρος σφραγίδας

Ο φόρος σφραγίδας είναι ονομαστικός μόνο είτε στις 3.000 ρούπιες, είτε στις 

6.000 ρούπιες σε ορισμένα έγγραφα. Η τιμή των 6.000 ισχύει για επιστολές 

συμφωνιών και άλλες επιστολές, Συμβολαιογραφικές και Μεσιτικές Πράξεις 

συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων τους. Για όλα τα έγγραφα που φέρουν 

κάποιο ποσό χρημάτων, η τιμή είναι 6.000 ρούπιες όταν η τιμή που αναφέρεται στο 

έγγραφο είναι πάνω από 1 εκ. ρούπιες, και 3.000 ρούπιες όταν η τιμή βρίσκεται 

ανάμεσα στις 500.000 και το 1 εκ ρούπιες. Κάτω από τις 500.000 ρούπιες τα
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έγγραφα δεν επιβαρύνονται με φόρο σφραγίδας. Για επιταγές, η τιμή είναι 3.000 

ρούπιες ανεξαρτήτως του αναφερόμενου ποσού.

7.Έγγειος και οικοδομική φορολογία

Η έγγειος και οικοδομική φορολογία είναι πληρωτέα ετήσια για γη, κτίρια και μόνιμες 

εγκαταστάσεις.

Οι ενεργές τιμές είναι ονομαστικές, τυπικά όχι πάνω από το ένα δέκατο του ενός 

τοις εκατό κατ’ έτος (0,1%) της αξίας της ιδιοκτησίας.

δ.Αποφυγή Συμφωνιών Διπλής Φορολογίας

Για να αποφευχθεί τυχόν διπλή φορολογία σε ορισμένα εισοδήματα, όπως 

κέρδη, μερίσματα, τόκοι, αμοιβές και πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων, η 

Ινδονησία έχει υπογράψει συμφωνίες (φορολογικές συμβάσεις) με 50 χώρες.

1) Austtaha 2S) Poland
3» Awtew 27> Ro»a»ka

33» Saw&AnlUa
4) Bw%ana 29) S*yst*l*s
5) Canada 30) S*aga*>«*

CSM* 31) Slovak
3?) South ASica

8) Finland IS} South KcKto
9) Fra»» 3$ Spmi

iCf) Qmuep IS} Sn Lanka
U) H<jtt*a*y 3φ Sudac
13) ta&a 37) Strtttat
13) ftah? 3S) Svntertliiut

Japan 39) Syna
1^ Je*dw 4Φ Tanran.
1φ 41) Thailand
17) Lui*»&>o\HSt 43) Tunisia
1% Maligna 43) Tuifc*}-
19) Manat jus 44) Ubnw»
3QD Mongo*» 43) UatAtahEaaate
21) N«tt**lands 45) Uiult-tl Kingdom
23) NwZealanst 47) UadtdSlates of Awotw»
2S) auras? 48) Usba&stan
*4 Pakistan 4^ ν«η·εκ*1»
25) Th* Pfc%p«n*$ m

Οι τιμές του φόρου παρακράτησης για κατοίκους των χωρών αυτών που 

συνάπτουν φορολογικές συμφωνίες με την Ινδονησία μπορεί να μειωθούν βάσει 

διατάξεων ειδικών φορολογικών συμφωνιών.

Ο σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η επίτευξη γενικών αρχών δικαίου, 

αποφεύγοντας τη διπλή φορολογία και την παρεμπόδιση φοροδιαφυγής. Η 

Κυβέρνηση σχεδιάζει να επεκτείνει τη συμφωνία και με άλλες χώρες
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Το πλαίσιο και το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής βασίζεται σε διεθνείς 

συμφωνίες και άλλες γενικές αρχές δικαίου όπως επίσης και στις φορολογικές 
ρυθμίσεις κάθε χώρας.

5.4 ΚΙΝΗΤΡΑ

5.4.1. Εισαγωγικοί Δασμοί

Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια των ΡΜΑ καθώς, επίσης, και των PMDN που 

εγκρίνονται από το Συμβούλιο Επενδυτικού Συντονισμού ή από τον Επενδυτικό 

Οργανισμό στις αντίστοιχες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων υπαρχόντων ΡΜΑ 

και PMDN εταιρειών που επεκτείνουν τα σχέδιά τους στην παραγωγή παρόμοιων 

προϊόντων πέραν του 30% των εγκατεστημένων δυνατοτήτων ή διαφοροποιούν τα 

προϊόντα τους, θα παραχωρηθούν οι ακόλουθες διευκολύνσεις:

α. Απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό ώστε οι τελικοί δασμοί να γίνουν 5%. 

Στις περίπτωση εισαγωγικών δασμών που αναφέρονται στο Ινδονησιακό Βιβλίο 

Τελωνειακών Δασμών (ΒΤΒΜΙ) της τάξης του 5% η λιγότερο, οι ισχύοντες δασμοί 

θα είναι εκείνοι που ορίζει το ΒΤΒΜΙ:

• Κατά την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών δηλαδή μηχανήματα, εξοπλισμοί, 

ανταλλακτικά και βοηθητικοί εξοπλισμοί για περίοδο εισαγωγής 2 (δύο) ετών, 

από την ημερομηνία της συμφωνίας των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή 

από τον εισαγωγικό δασμό με την προϋπόθεση πλήρους παραγωγής δύο ετών 

(συσσωρευμένος χρόνος παραγωγής).

β.Απαλλαγή από τα Παράβολα Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας για παράσταση 

/πιστοποιητικά καταγραφής πλοίου που γίνεται για πρώτη φορά στην Ινδονησία.

5.4.2. Φορολογικές Διευκολύνσεις
α. Η κυβέρνηση έχει εισάγει ένα Φορολογικό Νομοσχέδιο το 2000 ,ισχύον από 

την 1η Ιανουάριου 2001. Με βάση αυτόν το φορολογικό νόμο, 

παραχωρούνται στους εγχώριους και ξένους επενδυτές φορολογικές 

εκπτώσεις σε ορισμένους τομείς και/ή περιοχές ως ακολούθως:

• Μία Επενδυτική Φορολογική Ελάφρυνση με τη μορφή της μείωσης του 

φορολογητέου εισοδήματος έως το 30% της πραγματοποιούμενης 

επένδυσης σε διάστημα 6 (έξι) ετών.

• Φθίνουσα απόσβεση.
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• Μία διευκόλυνση στις μεταφερόμενες ζημίες για περίοδο όχι περισσότερο 

από 10 (δέκα) έτη.

• Φόρο εισοδήματος 10% στα μερίσματα, και πιθανώς χαμηλότερο εάν 

συμφωνεί με τις διατάξεις μιας υπαρκτής ιδιαίτερης φορολογικής συμφωνίας.

β. Η κυβέρνηση έχει επίσης εισάγει τις διατάξεις Αρ. 146 του 2000 και 12 του 

2001 σχετικά με την εισαγωγή και/ή την παράδοση Επιλεγμένων 

Φορολογητέων Αγαθών, και/ή την παροχή Επιλεγμένων Φορολογητέων 

Υπηρεσιών όπως επίσης την εισαγωγή και/ή παράδοση Επιλεγμένων 

Στρατηγικών Αγαθών τα οποία απαλλάσσονται από το Φόρο Προστιθέμενης 

Αξίας.

5.4.3. Εξαγωγή της Παραγωγής
Υπάρχουν πολλά κίνητρα για την εξαγωγή των παραγόμενων προϊόντων. Κάποια 

από τα κίνητρα αυτά έχουν ως ακολούθως:

α. Επιστροφή (μειονέκτημα) εισαγωγής κατά την εισαγωγή αγαθών και 

υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή των εξαγώμενων έτοιμων 

προϊόντων.

β. Απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σε αγαθά και υλικά 

Πολυτελείας που αγοράστηκαν μέσα στη χώρα, για να χρησιμοποιηθούν 

στην κατασκευή των εξαγόμενων προϊόντων, 

γ. Η εταιρεία μπορεί να εισάγει τις πρώτες ύλες που απαιτούνται 

ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας των αντίστοιχων εγχώριων προϊόντων.

5.4.4. Συνδεδεμένες Ζώνες

Παρέχονται πολλά κίνητρα στις βιομηχανικές εταιρείες που βρίσκονται σε 

συνδεδεμένες ζώνες, ως ακολούθως:

α. Απαλλαγή από δασμούς εισαγωγής, φόρους ειδών, του φόρου 

εισοδήματος, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για Αγαθά Πολυτελείας κατά 

την εισαγωγή κεφαλαιούχων προϊόντων και εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών για την παραγωγική διαδικασία.
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β. Τους επιτρέπεται να αποκλίνουν τα προϊόντα τους που ανέρχονται στο 50% 

των εξαγωγών τους (ως προς την τιμή) για τα τελικά προϊόντα, και στο 

100% των εξαγωγών (ως προς την τιμή) για μη τελικά προϊόντα στο 

τελωνείο της Ινδονησίας, μέσω φυσιολογικής διαδικασίας εισαγωγής 

συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των τελωνειακών δασμών, 

γ. Τους επιτρέπεται να πουλάν ακατάλληλα βιομηχανικά αγαθά ή απόβλητα 

στο τελωνείο της Ινδονησίας εφόσον περιλαμβάνεται το πολύ το 5% της 

ποσότητας υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγική διαδικασία, 

δ. Τους επιτρέπεται να δανείζουν τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τους 

στους υπεργολάβους τους που βρίσκονται εκτός συνδεδεμένων ζωνών για 

διάστημα όχι μεγαλύτερο από 2 (δύο) χρόνια για περαιτέρω επεξεργασία 

των προϊόντων τους.

ε. Εξαίρεση από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στα Αγαθά Πολυτελείας κατά την 

παράδοση προϊόντων για περαιτέρω επεξεργασία από τις συνδεδεμένες 

ζώνες σε υπεργολάβους τους εκτός ή εντός των ζωνών.

5.5 ΓΗ & ΚΤΙΡΙΑ

Η νομοθεσία της Ινδονησίας περί γης δεν αναγνωρίζει την έννοια των δικαιωμάτων 

ελεύθερης ιδιοκτησίας γης. Αντίθετα, τα διάφορα δικαιώματα που σχετίζονται με τη 

γη χωρίζονται σε ξεχωριστούς τίτλους.

Για ξένους όπως και για εγχώριους επενδυτές, σημαντικά είναι τα τρία ακόλουθα 

βασικά δικαιώματα: το Δικαίωμα Καλλιέργειας Γης , το Δικαίωμα Οικοδόμησης στη 

Γ η και το Δικαίωμα Χρήσης της Γ ης .

Τα δικαιώματα αυτά εξουσιοδοτούν τη χρήση της γης με ορισμένους τρόπους, και οι 

διαφορές τους είναι κυρίως σχετικά με τη διάρκεια εγκυρότητας, τη φύση της 

χρήσης, την δυνατότητα υποθήκευσης (για χρήση ως περιουσιακό στοιχείο ή 

εγγύηση) και τη βεβαίωση του τίτλου ιδιοκτησίας:
α. Το Δικαίωμα Καλλιέργειας Γης (HGU) είναι το δικαίωμα χρήσης Κρατικών 

Εκτάσεων για γεωργικούς σκοπούς, δηλαδή φυτείες, ψάρεμα ή 

κτηνοτροφία. Ο τίτλος παραχωρείται με βάση το νόμο για μέγιστη περίοδο 

35 ετών, αλλά μπορεί να επεκταθεί για 25 χρόνια εάν η γη 

χρησιμοποιείται και διοικείται κατάλληλα. Ο τίτλος του δικαιώματος αυτού 

δίνεται σε Ινδονήσιους ή σε νομικές οντότητες που εδρεύουν στην
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Ινδονησία συμπεριλαμβανομένων των ΡΜΑ εταιρειών. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση ή μεταβίβαση σε τρίτα μέρη με την έγκριση 
της κυβέρνησης.

β. Το Δικαίωμα Οικοδόμησης στη Γη (HGB) είναι το δικαίωμα κατασκευής και 

ιδιοκτησίας κτιρίων σε αγορασμένο οικόπεδο. Ο τίτλος παραχωρείται για 

μέγιστη περίοδο 30 ετών αλλά μπορεί να επεκταθεί για 20 χρόνια για 

Ινδονήσιους ή για νομικές οντότητες που εδρεύουν στην Ινδονησία 

συμπεριλαμβανομένων των ΡΜΑ εταιρειών και μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση ή να μεταβιβαστεί σε τρίτα μέρη. Αυτό ισχύει 

και παρέχεται επίσης στην περίπτωση ενοικιαστών βιομηχανικών 

κτημάτων.

γ. Το Δικαίωμα Χρήσης της Γης (HP) είναι το δικαίωμα χρήσης της γης για 

συγκεκριμένο σκοπό και παραχωρείται για περίοδο 25 ετών, η οποία 

μπορεί να επεκταθεί για περίοδο 20 ετών ή για όσο η γη χρησιμοποιείται 

για συγκεκριμένη (φυσιολογική) χρήση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί 

ναχρησιμοποιηθεί επίσης ως εγγύηση. Επιπλέον, μπορεί να μεταβιβαστεί 

σε τρίτα μέρη μέσω κυβερνητικής έγκρισης.

Κατοικία ή σπίτι που μπορεί να ανήκει σε ξένο θα αποτελεί:

• Ξεχωριστό σπίτι κατασκευασμένο σε οικόπεδο με το δικαίωμα χρήσης 

κρατική γη ή ελεγχόμενο βάσει συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη της γης, ή:

• Ένα διαμέρισμα κατασκευασμένο σε οικόπεδο με δικαίωμα χρήσης σε 

κρατική γη.

Οι ξένοι επενδυτές που εξασφάλισαν μεταλλευτικά συμβόλαια από το Υπουργείο 
Ορυκτού Πλούτου και Ενέργειας ή από τον Αντίστοιχο Κυβερνήτη/ Επικεφαλής 

Περιφέρειας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόματα τη γη στα πλαίσια της 

επιχειρηματικής τους άδειας. Σε περίπτωση που οι επενδυτές θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν τη γη για διαφορετικούς σκοπούς, πρέπει να υποβληθούν ειδικές 

αιτήσεις στο Υπουργείο ή τον αντίστοιχο Κυβερνήτη/ Επικεφαλής Περιφέρειας. Τα 

δικαιώματα δεν έχουν εγγυητική αξία για τον ιδιοκτήτη.
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5.6 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1. Επενδυτική Εγγύηση και Συμφωνία Προστασίας

Ένας αριθμός κυβερνήσεων παρέχει επενδυτικές συμφωνίες σε ξένους υπηκόους 

που κάνουν υπερπόντιες επενδύσεις στις χώρες τους. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι εγγυήσεις αυτές καλύπτουν αποζημίωση σε περίπτωση ζημιών 

κρατικοποίησης ή δήμευσης ή απώλειες απο πολέμους, επαναστάσεις ή εξεγέρσεις 

καθώς και πληρωμές για οποιοδήποτε εγκεκριμένο έμβασμα σύμφωνο με την 

επένδυση σε περίπτωση μη-μετατρεψιμότητας του νομίσματος της χώρας που 
φιλοξενεί την επένδυση.

Για να παρέχει ασφάλεια στις ξένες επενδύσεις, η Κυβέρνηση της Ινδονησίας 

συνάπτει Συμφωνία Επενδυτικής Εγγύησης (IGA) με τις κυβερνήσεις της ASEAN. 

Εξ’ άλλου, η Ινδονησία υπέγραψε διμερώς τις Συμφωνίες Προστασίας Προώθησης 

Επενδύσεων με 55 χώρες, τις: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστραλία, Μπαγκλαντές, 

Βέλγιο / Λουξεμβούργο, Καμπότζη, Χιλή, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, Κούβα, 

Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Αίγυπτος, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, 

Ινδία, Ιταλία, Τζαμάικα, Ιορδανία, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Νότια Κορέα, 

Κιργιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος, Μαλαισία, Μαρόκκο, Μαυρίκιος, Μογγολία, 

Μοζαμβίκη, Ολλανδία, Νορβηγία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Πολωνία, Κατάρ, Ρουμανία, 

Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Ισπανία, Σρι Λάνκα, Σουδάν, Σουρινάμ, Σουηδία, Ελβετία, 

Συρία, Ταϊλάνδη, Τυνισία, Τουρκμενιστάν, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ, Υεμένη και Ζιμπάμπουε.

Για να δημιουργήσει ευνοϊκό διεθνές επενδυτικό κλίμα, η Ινδονησία υπέγραψε 

επίσης πολυμερείς συμφωνίες, προωθώντας τις ξένες άμεσες επενδύσεις στην 

Ινδονησία. Η Ινδονησία αποτελεί τώρα μέλος του Πολυμερούς Οργανισμού 
Εγγύησης Επενδύσεων (MIGA), το οποίο θα προστατέψει τις επενδύσεις από 

διάφορους πολιτικούς κινδύνους.
2.Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Ινδονησία έκανε μεγάλη πρόοδο στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων από 

το 1986. Η Ινδονησία είναι χώρα μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας και είναι συμμέτοχος σε ορισμένα τμήματα της Σύμβασης του Παρισιού 

για την προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σύμφωνη με τις υποχρεώσεις της 

Συμφωνίας Εμπορικών Ζητημάτων των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
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(TRIP), μία από τις Συμφωνίες της Ουρουγουάης, η Ινδονησία τροποποίησε το 

Νόμο περί Ευρεσιτεχνιών, το Νόμο περί Δικαιωμάτων Δημιουργού και τον Νόμο 
περί Εμπορικών Σημάτων το 1997.

3. Ευρεσιτεχνίες

Ο Νόμος και οι ισχύουσες ρυθμίσεις του (2001)περιγράφουν τις αιτήσεις 

ευρεσιτεχνίας, τις διαδικασίες, τις αμοιβές αιτήσεων, την καταγραφή των συμβούλων 

ευρεσιτεχνίας και των ανακοινώσεων ευρεσιτεχνίας. Ο Νόμος παρέχει προστασία 

για περίοδο 20 ετών για Ευρεσιτεχνίες και 10 ετών για Απλές Ευρεσιτεχνίες, χωρίς 

δυνατότητα επέκτασης.

4. Εμττορικά Σήματα (Σήμα Κατατεθέν)

Η πρώτη πράξη περί εμπορικών σημάτων της Ινδονησίας τέθηκε σε ισχύ το1993, 

αλλά αντικαταστάθηκε το 2001. Η πράξη προορίζεται να παρέχει περισσότερη 

προστασία για γνωστές ξένες και Ινδονησιακές σήματα, και να απαγορεύσει τη 

χρήση παραπλανητικά παρόμοιων σημάτων. Η πράξη δηλώνει ότι το δικαίωμα 

εμπορικού σήματος προσδιορίζεται βάσει της πρώτης αρχειοθέτησης και της όχι 

πρώτης χρήσης. Το σήμα κατατεθέν ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία 

καταχώρησής του και το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί. Μετά την 

καταγραφή, το σήμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο. Το καταχωρημένο 

σήμα μπορεί να διαγράφει από το γενικό κατάλογο εμπορικών σημάτων, είτε με 

πρωτοβουλία του κατόχου του σήματος, είτε από τον οργανισμό εμπορικών 

σημάτων, εάν το σήμα δεν χρησιμοποιηθεί μέσα σε 3 χρόνια.

5. Δικαιώματα Δημιουργού

Το 1987 και το 1997, η Βουλή των Αντιπροσώπων (DPR) πέρασε δύο 

τροποποιήσεις στον Νόμο περί Δικαιωμάτων Δημιουργού του 1982. Ο 

τροποποιημένος νόμος παρέχει προστασία στην επιστημονική, καλλιτεχνική και 

λογοτεχνική δημιουργία, επεκτείνει το εύρος κάλυψης και αναβαθμίζει τους όρους 

προστασίας για τις περισσότερες κατηγορίες εργασιών σε διεθνή πρότυπα.

5.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Το 1990 η κυβέρνηση ίδρυσε τον Οργανισμό Διαχείρησης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (BAPEDAL) και έπειτα, από το 2002, ο οργανισμός αυτός 

προσαρτήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το οποίο είναι υπεύθυνο για 

την ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών πολιτικών και των προγραμμάτων
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περιβαλλοντικής διαχείρισης, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την αστική 

και βιομηχανική μόλυνση και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιβλέπει ένα αποκεντρωμένο σύστημα 

επιβολής (που διεξάγει περιβαλλοντικές εκτιμήσεις) μέσω του Οργανισμού 

Περιφερειακής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (BAPEDALDA) και μέσω 

περιφερειακών εργαστηρίων για να διασφαλίσει την αποτελεσματική 

εποπτεία της εφαρμογής των περιβαλλοντικών πολιτικών.

5.8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Μερικά πεδία επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ρυθμίζονται από Προεδρικό 

Διάταγμα- Αρ. 118 του 2000. Υπάρχουν 11 (έντεκα) απαγορευμένες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες για οποιαδήποτε επένδυση (τόσο εγχώρια όσο και ξένη/ΡΜΑ) όπως 

καλλιέργεια και επεξεργασία μαριχουάνας, συλλογή/χρήση σφουγγαριών, 

βιομηχανίες επιβλαβών χημικών και χημικών όπλων, οι οποίες αναφέρονται στο 

προσάρτημα-Ι του αναφερθέντος διατάγματος . Υπάρχουν 8 (οκτώ) επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που απαγορεύονται σε ΡΜΑ εταιρείες όπως καλλιέργεια πλάσματος 

μικροβίων, παραχώρηση φυσικών δασικών εκτάσεων, οι οποίες αναφέρονται στο 

προσάρτημα-ΙΙ. Επιπλέον, υπάρχουν 9 (εννέα) επιχειρηματικές επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες υπό τον όρο κοινοπραξίας μεταξύ ξένου και εγχώριου κεφαλαίου, 

όπως η ανάπτυξη και εκμετάλλευση λιμανιών, η παραγωγή, μεταφορά και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρονται στο προσάρτημα-ΙΙΙ. Ο κατάλογος 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται για επένδυση εάν πληρούνται 

ορισμένοι όροι αναφέρονται στο προσάρτημα-IV, όπως η ιχθυοκαλλιέργεια σε γλυκά 

νερά, οι βιομηχανίες πολτού από ξύλο και παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης.

Γενικά επιτρέπεται στους επενδυτές να επενδύσουν σε οποιοδήποτε τομέα της 

οικονομίας εκτός από ένα μικρό αριθμό δραστηριοτήτων, οι οποίες παρατίθενται 

στον «Αρνητικό Κατάλογο». Δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός στο μέγεθος 

της επένδυσης, την πηγή των κεφαλαίων ή στο εάν τα προϊόντα προορίζονται για 

εξαγωγή ή για την εγχώρια αγορά. Οι ήδη υπάρχοντες ξένοι επενδυτές μπορούν να 

επενδύσουν σε δραστηριότητες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες 

εξουσιοδοτήθηκαν αρχικά, εκτός από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στον 

«Αρνητικό Κατάλογο».
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5.9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Κυβέρνηση αναγνώρισε ότι οι ξένοι επενδυτές πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο 

δικαστήριο για την επίλυση διαφορών που δεν μπορούν να διευθετηθούν φιλικά. Αν 

και οι διαφωνίες αυτές κανονικά υπάγονται στη δικαιοδοσία ενός ικανού 

δικαστηρίου, οι δύο πλευρές μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον εξωδικαστική 

επιδίκαση και να επιλέξουν ένα κατάλληλο δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένης 

διεθνούς διαιτησίας ή συμβιβασμού. Για το σκοπό αυτό, η Ινδονησία έγινε μέλος του 

Διεθνούς Κέντρου για τη Διευθέτηση Επενδυτικών Διαφορών (International Center 

for Settlement of Investment Disputes - ICSID).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Το επενδυτικό περιβάλλον της Ινδονησίας διακρίνεται αποπροσανατολισμένο και 

βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της κλίμακας παγκοσμίως. Η Παγκόσμια Αναφορά 

Επενδύσεων του 2002 , που διεξάχθηκε από το United Nations Conference on 

Trade and Development κατέταξε την χώρα στη θέση 138 από 146 χώρες που 

εξετάστηκαν για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις του χρονικού διαστήματος 1998-2000. Η 

Ινδονησία επίσης εμφανίζει υψηλότερο ρίσκο για επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΩΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2002

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 10 10

ΚΟΡΕΑ 9 9

ΤΑΥΛΑΝΔΗ 9,5 8,5

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 8 8,5

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 7 4,5

Το σκορ (max 12)είναι το άθροισμα τριών στοιχείων 1) βιωσιμότητα συμβολαίων 2)εττανσττατρισμός 
κερδών 3)καθυστερήσεις πληρωμών . Κάθε κριτήριο έχει κλίμακα 0-4.το 0 δηλώνει πολύ μεγάλο 
ρίσκο.
ΠΗΓΗ:International Country Risk Group

Οι εγκρίσεις επενδύσεων, εγχωρίων και ξένων ,είναι σε χαμηλά επίπεδα ( κάτω 

από το επίπεδο προ-κρίσης) και φθίνουν , όπως φαίνεται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί.

____________fijfwre 2- fnifstmvHt Mft/n tn'ttfs n____________

NttimWr «4 Y#l«w (I^SS· hint
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Στην πραγματικότητα οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε όλες τις αναπτυσσόμενες 

χώρες είναι κάτω από το peak τους (2000), αλλά το μερίδιο της Ινδονησίας στην 

σμικρυνόμενη πίτα , είναι φθίνον. Το μερίδιο της χώρας στις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις της Ιαπωνίας στην Ασία , έπεσε από το 21% το 1996 και 1997 στο 5% 

στις αρχές του 2002. Στον τομέα κλειδί της εξόρυξης μεταλλευμάτων έχουν φθίνει οι 

επενδύσεις από 160 εκατ.$ το 1996 στα 20 εκατ.$ τώρα.Οι επενδύσεις στον 

κρίσιμο τομέα της ενέργειας κυμαίνονται πολύ κάτω από την ζήτηση , με την 

εγκατεστημένη δυναμικότητα να αυξάνεται ετησίως κατά 1% από το 1998, αύξηση 

που δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση.

Η κυβέρνηση συμμερίζεται τα προβλήματα των επενδυτών , ανακοινώνοντας μετά 

την βομβιστική επίθεση στο Μπαλί, την ίδρυση Εθνικής Ομάδας Επενδύσεων ώστε 

να εστιαστεί ακόμη περισσότερο στο επενδυτικό κλίμα.

6.2 ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Η Ινδονησία έχει φήμη πολλών ετών για διαφθορά. Πρόσφατα έχει χειροτερέψει, 

σύμφωνα με την αντίληψη των επιχειρηματιών , όπως καταγράφηκε στον ακόλουθο 

πίνακα.
Δείκτης αντιλαμβανόμενης διαφθοράς

ΧΩΡΑ 1996 2000 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2002 (102 ΧΩΡΕΣ)

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 5,3 4,8 4,9 33

ΤΑΥΛΑΝΔΗ 3,3 3,2 3,2 64

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 2,7 2,8 2,6 77

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 2,7 1,7 1,9 96
ΠΗΓΉ:Τransparency International . Το σκόρ του δείκτη σχετίζεται με τον αντιλαμβανόμενο από τους 
επιχειρηματίες, βαθμό διαφθοράς και κυμαίνεται μεταξύ 0(πλήρης διαφάνεια) και 10 (υψηλή 
διαφθορά).

Η αντιλαμβανόμενη αύξηση της διαφθοράς σχετίζεται με την αύξηση των 

περιπτώσεων διαφθοράς που έχουν εκτεθεί. Να σημειωθεί ότι , οι επιχειρήσεις 

ειδικά στην περιφέρεια,διαμαρτύρονται ότι τα περιστατικά διαφθοράς έχουν 

χειροτερέψει με την περιφερειακή αυτονομία. Άλλοι αναφέρουν ότι με το καθεστώς 

του Suharto, η διαφθορά ήταν περισσότερο οργανωμένη και εάν οι πληρωμές 

γινόταν στα σωστά άτομα εξασφαλιζόταν κερδοφόρες επιχειρήσεις .Σήμερα η 

διαφθορά εμφανίζεται πιο απρογραμμάτιστα. Η διαφθορά κοστίζει στις επιχειρήσεις
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. Περίπου μισές από τις επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν , δαπανούν πάνω από το 

10% των εσόδων τους σε ανεπίσημες πληρωμές. Δυστυχώς η διαφθορά ακόμη 
υπάρχει: όσοι δωροδοκούν περισσότερο σε προκηρύξεις, λαμβάνουν περισσότερες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες από την κυβέρνηση από τις ετειρίες που δεν 

δωροδοκούν ή δίνουν μικρότερα ποσά. Πάνω από μισές επιχειρήσεις είναι 

διατεθειμένες να πληρώσουν μεγαλύτερους φόρους , πάνω από 5% των εσόδων 

τους , εάν αυτό σήμαινε εξάλειψη της διαφθοράς.

Η διαφθορά οδηγεί σε περιβάλλον υπερβολικής γραφειοκρατίας , που ανθεί στην 

Ινδονησία. Για την έναρξη των δραστηριοτήτων μιας απλής μεταποιητικής 

επιχείρησης στην Ινδονησία απαιτείται τριπλάσιος χρόνος από την Ταυλάνδη και 

διαπλάσιος από την Κίνα , όπως φαίνεται στον πίνακα .

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΤΑΥΛΑΝΔΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΚΙΝΑ
ΑΡΙΘ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

11 7 8 14 12

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΗΜΕΡΕΣ 158 56 45 62 72

ΚΟΣΤΟΣ($) 160 921 134 150 111

Το κόστος για κρατικά τέλη μπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του αντίστοιχου των 

Φιλιππινών ή της Κίνας , μετρούμενο σε ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Σε τέτοιο 

περιβάλλον , δίνονται εύκολα φιλοδωρήματα για την επιτάχυνση των διαδικασιών ή 

την αποφυγή κρατικών τελών. Πολλές επιχειρήσεις αποφεύγουν να κάνουν έναρξη 

με αποτέλεσμα περίπου 15 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν νόμιμη 

οντότητα , και οι οποίες απασχολούν περίπου το 62% του εργατικού δυναμικού . Το 
γεγονός αυτό αποκλείει την επιχείρηση από τον τραπεζικό τομέα με αποτέλεσμα 

μόνο το 2% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχει πρόσβαση σε τραπεζικά 

δάνεια. Επιπλέον η μη πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα σημαίνει ότι, εάν δεν έχουν 

ικανοποητικά κέρδη ή άλλους πόρους , αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες για 

την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
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6.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το φορολογικό σύστημα της Ινδονησίας είναι στα χαρτιά ένα από τα καλύτερα στον 

κόσμο. Ένας ευρείας βάσης ΦΑΠ με σχετικά λίγες απαλλαγές, μέτριος φόρος 

εισοδήματος για τις επιχειρήσεις και σχετικά σφαιρικός φόρος εισοδήματος με λίγα 

τέλη, και οριακούς συντελεστές συγκρίσιμους με εκείνους του φόρου εισοδήματος 

των εταιρειών. Εντούτοις, η φορολογική διοίκηση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

σημεία τριβής των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ξένων. Η φορολογική διοίκηση 

έχει τη φήμη ενός από τους πιο διεφθαρμένους οργανισμούς, και η έρευνα του 

Συνεταιρισμού για την Κυβερνητική Αναδιάρθρωση την τοποθετεί ανάμεσα στους 

πέντε πιο διεφθαρμένους θεσμούς. Οι διοικητικές διαδικασίες δεν βοηθούν κανέναν: 

κάθε επιστροφή χρημάτων σε κάθε φόρο αυτόματα πυροδοτεί λογιστικό έλεγχο, αντί 

για επιλεκτικό έλεγχο «άσχημων κινδύνων» όπως σε άλλες χώρες. Επιπλέον, η 

διοικητική ικανότητα υπολείπεται της απαιτούμενης κουλτούρας για τη διοίκηση 

κάποιων χαρακτηριστικών του φορολογικού συστήματος, για παράδειγμα για το 

συνολικό φόρο προσωπικού εισοδήματος.

Η διακριτική ευχέρεια στο σύστημα διοίκησης, πέραν της προσέλκυσης 

δωροδοκιών, υποθάλπτει παράλληλα την προβλεψιμότητα και τη συνοχή του 

φορολογικού συστήματος. Και ακόμη χειρότερα , μειώνει τα εισοδήματα σε μία 

στιγμή που η φορολογική βιωσιμότητα αποτελεί κρίσιμο πρόβλημα.

Η τελωνειακή διοίκηση παρουσιάζει μερικά κοινά χαρακτηριστικά με την φορολογική 

διοίκηση. Τα τιμολόγια είναι γενικά χαμηλά, αλλά τα έξοδα στα σύνορα εξαιτίας της 

αναποτελεσματικότητας και της διαφθοράς είναι υψηλά. Εάν συγκεντρωθούν όλα τα 

τιμολόγια εισαγωγών αξίας 50 δις $, με μέσο σταθμισμένο τιμολόγιο 7,6%, τα 
τελωνειακό έσοδα πρέπει να φτάνουν περίπου στα 3,8 δις $. Τον τελευταίο χρόνο 

τα τελωνειακό έσοδα έφτασαν το ποσό του 1 δις $. Δεν οφείλεται ολόκληρη η 

διαφορά στο λαθρεμπόριο, καθώς υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις από το κανονικό 

τιμολόγιο και είναι επίσης μεγάλες οι καθυστερήσεις στις πληρωμές: σύμφωνα με το 

τελωνείο DG, οι καθυστερήσεις για το 2001 έφτασαν τα 17 τρις ρούπιες, ποσό που 

ξεπερνά εκείνο που συγκεντρώθηκε μέσω τιμολογίων. Το λαθρεμπόριο, ωστόσο, 

είναι ανεξέλεγκτο: μία εκτίμηση ανεξάρτητων μελετών από το Παρατηρητήριο 

Διαφθοράς και από άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποκάλυψε ότι ή αξία των 

παράνομων προϊόντων που μπαίνουν στην Ινδονησία έφτασε τα 5,5 με 8 δις
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δολλάρια εν συγκρίσει με τις νόμιμες εισαγωγές ύψους 55,4 δις περίπου το 2000. Η 

δράση του λαθρεμπορίου έχει γίνει περισσότερο απροκάλυπτη και αναίσχυντη, 

εκτεινόμενη από προϊόντα της «γκρίζας ζώνης» έως της «λευκής ζώνης» που 

σημαίνει άμεσο ανταγωνισμό με νόμιμα εισαγόμενα προϊόντα. Σε μία θλιβερή 

υπόθεση μεγάλου λαθρεμπορίου αυτοκινήτων αποδείχτηκε ότι και οι υπάλληλοι 

ήταν εμπλεγμένοι στο λαθρεμπόριο: Πέραν της ανεπαρκούς γραφειοκρατίας, ένα 

επιπλέον κίνητρο για τους εισαγωγείς προς το λαθρεμπόριο είναι οι ακατανόητες 

τελωνειακές πολιτικές. Μέσω της δωροδοκίας και του λαθρεμπορίου, μπορεί να 

εξοικονομηθεί ένα περιθώριο της τάξης του 30-40%. Πέραν των χαμένων εσόδων, 

το λαθρεμπόριο δημιουργεί έναν άδικο αγωνιστικό χώρο ο οποίος τιμωρεί όσους 

παίζουν νόμιμα. Λόγω αυτού του ανταγωνισμού από τα λαθραία προϊόντα τόσο οι 

εγχώριες, όσο και οι ξένες επιχειρήσεις συζητούν έντονα για μεταρρυθμίσεις στην 

τελωνειακή διοίκηση.

Σε απάντηση της προφορικής πίεσης από τις εταιρείες, η Κυβέρνηση άρχισε 

μεταρρυθμίσεις στη φορολογία και στο τελωνείο. Η φορολογική διοίκηση 

προπορεύεται της τελωνειακής διοίκησης. Αρχίζοντας με ένα ήπιο άνοιγμα την 1η 

Ιουλίου, η Ινδονησία άνοιξε το πρώτο της Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων 

(ΓΜΦ). Το ΓΜΦ διαχειρίζεται τους 200 μεγαλύτερους φορολογούμενους της χώρας, 

οι οποίοι ευθύνονται συνολικά για την πληρωμή του 40% των φορολογικών εσόδων, 

χρησιμοποιώντας νέες διαδικασίες και μία νέα οργανωσιακή δομή σχεδιασμένη να 

παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους μεγάλους φορολογούμενους. Οι αρχικές 

αντιδράσεις από την επιχειρηματική κοινότητα είναι θετικές, και το γραφείο έχει ήδη 

συλλέξει περισσότερους φόρους - απλά ελέγχοντας ηλεκτρονικά εάν οι οφειλόμενοι 

φόροι έχουν όντως πληρωθεί. Ακόμη μεγαλύτερης σημασίας για της 

φορολογούμενες εταιρείες είναι το πώς ο τρόπος λογιστικού ελέγχου θα μείωνε την 

ενόχληση του φορολογούμενου και πώς το σχεδιασμένο πρόγραμμα βελτίωσης της 

κυβέρνησης θα μείωνε τη διαφθορά. Εάν λειτουργήσει η νέα οργάνωση, θα 

μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλες φορολογικές υπηρεσίες σε όλη τη 
χώρα ώστε όλοι και όχι μόνο οι μεγάλοι φορολογούμενοι να μπορούν να χαίρουν 

περισσότερο αποτελεσματικής και λιγότερο διεφθαρμένης διοίκησης.

Οι μεταρρυθμίσεις στην τελωνειακή διοίκηση καθυστερούν σε σχέση με τις 

αντίστοιχες στη φορολογική. Μία πραγματική πρωτοβουλία που λήφθηκε πρόσφατα 

αποτελεί «γραμμή προτεραιότητας» για εταιρείες με καλή φήμη για την ταχύτερη
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εκκαθάριση στα τελωνεία. Δέκα συνολικά εταιρείες έχουν αποκτήσει το προνόμιο 

αυτό έως τώρα. Από την 1η Ιανουάριου 2003, τα τελωνεία έχουν αναθεωρήσει 
επίσης την εκκαθάριση των εισαγωγών και τις διαδικασίες πληρωμής δασμών. Οι 

μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στην αύξηση της ταχύτητας εκκαθάρισης των εισαγωγών 

και τη μειώσει των παράνομων συμφωνιών μεταξύ εισαγωγέων και υπαλλήλων του 

τελωνείου προχωρώντας σε ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και στην πληρωμή των 

δασμών εισαγωγής μέσω τραπεζών, αντί στο τελωνειακό γραφείο. Μόνο 

μειονέκτημα φαίνεται το γεγονός ότι οι εισαγωγείς πρέπει τώρα να εγγράφονται δύο 

φορές - μία στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, και στο Τελωνείο. Το ΔΝΤ 

προσφέρει, σήμερα, τεχνική βοήθεια στα Τελωνεία για να βοηθήσει την ανάπτυξη 

και υλοποίηση ενός πληρέστερου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Η Ινδονησία έχει επίσης μελετήσει την επιστροφή στο σύστημα Ελέγχου πριν την 

Αποστολή των Εμπορευμάτων (ΕΑΕ) το οποίο υιοθετήθηκε το 1985, αλλά 

εγκαταλήφθηκε 10 χρόνια αργότερα. Ο ΕΑΕ αφαιρεί κάποια ευθύνη από το 

τελωνειακό γραφείο επιτρέποντας έναν ανεξάρτητο οργανισμό να ελέγξει τα 

εισαγόμενα προϊόντα στη χώρα προέλευσής τους. Το σύστημα ΕΑΕ έλαβε τη 

στήριξη τοπικών κατασκευαστών, του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου και 

του 5ου Γραφείου Μεσαζόντων, αν και η διοίκηση των τελωνείων έχει αντισταθεί έως 

τώρα στην κίνηση με το επιχείρημα ότι οι μεταρρυθμίσεις στον οργανισμό τους (και 

οι υψηλότερες αμοιβές των τελωνειακών υπαλλήλων) θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

στα ίδια αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος. Αν και το αίτημα για υψηλότερους 

μισθούς απορρίφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, στη νέα διαδικασία 

τελωνειακής αποσαφήνισης, τα τελωνεία χρεώνουν 10 δολλάρια για κάθε 

αρχειοθέτηση εισαγωγικής συναλλαγής για τη «βελτίωση της πρόνοιας των 
υπαλλήλων». Οι τελωνειακοί και εφοριακοί υπάλληλοι ήδη λαμβάνουν τώρα 

περισσότερες αμοιβές και επιδόματα από οποιοδήποτε άλλο δημόσιο υπάλληλο.
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6.4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Οι εργαζόμενοι και τα εργατικά σωματεία απαιτούν σήμερα πιο δυναμικά τα 

δικαιώματά τους.Τα σωματεία προσπαθούν να καθορίσουν το ρόλο τους ως 

ενδιάμεσοι θεσμοί συγκρούσεων. Πάνω από 60 σωματεία συναγωνίζονται σήμερα 

για την αντιπροσώπευση του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η κατακερματισμένη 

εργατική κίνηση καθιστά δύσκολη την καθιέρωση σταθερών εργασιακών σχέσεων , 

καθώς τα εργατικά σωματεία συχνά διασπώνται.

Η άποψη που επικρατεί είναι ότι οι εργασιακές συγκρούσεις αυξάνονται, κάτι που 

δεν επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία. Συγκρούσεις , διαφωνίες, απεργίες 

έχουν γίνει συχνά φαινόμενα τα τελευταία έτη, αλλά δεν υπάρχουν βιομηχανικές 

αντιδράσεις ή χαμένες εργατοώρες από τα μέσα της δεκαετίας '90. Η περίεργη 

έλλειψη αποδείξεων της εργατικής έντασης μπορεί να αποπροσανατολίζει τα 

στατιστικά στοιχεία , αλλά οι εργατικές αναταραχές αποτελούν συχνό φαινόμενο. 

Αναμφισβήτητο γεγονός αποτελεί η απότομη αύξηση των ελάχιστων αμοιβών. 

Παράδειγμα , στην Τζακάρτα, ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός για εργαζόμενους στη 

βιομηχανία αυξήθηκε από 172.500 Ρουπίες το 1997 στις 631.000 το τέλος του 

2002. Αυτός ο τριπλασιασμός των μισθών συνοδεύτηκε από αύξηση των τιμών 

πάνω από 150% για την ίδια περίοδο, ενώ οι ελάχιστοι μισθοί αυξήθηκαν κατά 

50% από την περίοδο πριν την κρίση. Η αποκέντρωση αποτέλεσε την αιτία για τα 

παραπάνω.Οι περιφέρειες έχουν τώρα το δικαίωμα να θέτουν ελάχιστες μηνιαίες 

αμοιβές , και έκαναν εκτεταμένη χρήση αυτού του δικαιώματος ενόψει της 

περιφερεικής αυτονομίας .Το σημερινό αποκεντρωμένο σύστημα αφήνει την 

πρωτοβουλία καθορισμού του επιπέδου των ελάχιστων αμοιβών στις περιφέρειες 

και επαρχίες.
Η αύξηση των ελάχιστων μισθών σε συνάρτηση με την ανατίμηση της ρουπίας 

αποτελεί ανταγωνιστική απειλή. Αλλά οι ελάχιστοι μισθοί στην Ινδονησία 

παραμένουν ακόμη σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά στις Φιλιππίνες και την 

Ταυλάνδη, και λίγο υψηλότερα από του Βιετνάμ, όπως φαίνεται στον ακόλουθο 

πίνακα, ενώ σε σύγκριση με το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (δείκτης 

παραγωγικότητας , δεν απέχει από τους ανταγωνιστές της με εξαίρεση την 

Ταυλάνδη που εμφανίζεται πιο ανταγωνιστική.
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Ελάχιστοι μισθοί σε κύριες βιομηχανικές περιοχές στην Ασία, Απρίλιος 2002

ΚΥΡΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ($)

ΜΗΝΙΑΙΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ($)

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ($)-2001

ΜΑΝΙΛΑ 1793 149 939

ΜΠΑΝΓΚΟΚ 1128 94 1797

ΤΖΑΚΑΡΤΑ 755 63 669

ΑΝΟΙ 692 28 395
Πηγή :Department of Manpower

Η γρήγορη αύξηση των μισθών , οι συχνές εργατικές διαφορές και η απειλή μείωσης 

της απασχόλησης αποτελούν συνέπειες της έλλειψης ενός αποδοτικού συστήματος 

εργασιακών σχέσεων. Πρόσφατα η κυβέρνηση έχει προτείνει δυο νομοσχέδια , ένα 

για την προστασία των εργαζομένων και ένα για την διευθέτηση εργατικών 

διαφορών, αλλά και στα δυο αντέδρασαν τόσο τα σωματεία όσο και οι 

εργοδότες.Προς το παρόν η Βουλή αποφάσισε να παγώσει τα νομοσχέδια 

επαόριστον. Αυτό σημαίνει ότι οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται τώρα από 

ξεπερασμένο νόμο του 1957 περί ρύθμισης εργασιακών διαφορών και του 1964 

περί απολύσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το αδιέξοδο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων εντοπίζεται σε πολλά θέματα. Οι 

αντιπρόσωποι των εργαζομένων θεωρούν ότι τα νομοσχέδια θίγουν βασικά τους 

δικαιώματα και ειδικά στο θέμα των απεργιών , που θα πρέπει να ειδοποιούνται οι 

εργοδότες πρίν κάθε απεργία. Σύμφωνα με τους αντιπροσώπους των εγαζομένων, 

αυτό περιορίζει το βασικό τους δικαίωμα να απεργούν ελεύθερα - και το δικαίωμα 

απεργίας αποτελεί βασικό εργατικό δικαίωμα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 

και η Ινδονησία έχει υπογράψει για αυτό. Επίσης ζητούν οι εργοδότες να 
πληρώνουν τους εργαζομένους σε απεργία, να μην τους αντικαθιστούν και να 

μειωθούν οι ώρες νυχτερινής εργασίας ανά εβδομάδα από τις 40 στις 35. Από την 

άλλη οι εργοδότες κρίνουν ότι τα νομοσχέδια δίνουν έμφαση σε αυστηρότατες 

ποινικές κυρώσεις των εργοδοτών σε περιπτώση παραβίασης των κανονισμών , 

αφήνοντας τους εκτεθιμένους σε εκβιαστικές αποσπάσεις χρημάτων από τρίτους, 

περιλαμβανομένων των Επιθεωρήσεων Εργασίας που επιφορτίζονται την
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εφαρμογή του Νόμου. Η άστατη επιβολή του νόμου, αποτελεί για τους εργοδότες το 

κύριο θέμα σχετικά με τους εργασιακούς κανονισμούς και οι επιθεωρήσεις από τις 
υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας θεωρούνται πέρα του δέοντος συχνές και συχνά 

χρησιμοποιούμενες για την απόσπαση φιλοδωρημάτων.

6.5 Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι επιχειρήσεις αναμφισβήτητα επηρεάστηκαν από την μετάβαση στην 

αποκέντρωση, που έλαβε χώρα το 2001. Οι ελλιπείς κανονισμοί και ο πόλεμος 

μεταξύ του κέντρου και των περιφερειών σε θέματα όπως εγκρίσεις επενδύσεων, 

έκταση, μεταλλευτικά δικαιώματα μείωσαν την αποδοχή πολλών επενδύσεων.Σε 

αυτό συνέβαλε επίσης η απειρία των τοπικών κυβερνήσεων στην προσέλκυση 

επιχειρήσεων και η έλλειψη της γνώσης για τη δημιουργία ευνοϊκών επιχειρηματικών 

συνθηκών. Τέλος οι επιχειρηματίες είχαν να αντιμετωπίσουν την διαφθορά που 

ανθεί τόσο στις περιφέρειες όσο και στο κέντρο.

Οι επιχειρήσεις έγιναν ο κύριος στόχος της πληθώρας φόρων , δασμών και τελών 

που επιβλήθηκαν από τις περιφέρειες εν'όψει τον Νόμο για τους περιφερεικούς 

φόρους και δασμούς.

Η Νομοθεσία ορίζει ρητά μια λίστα περιφερειακών φόρων αλλά οι περιφερειακές 

κυβερνήσεις μπορούν να προσθέσουν φόρους μέσω περιφερειακών κανονισμών , 

που εγκρίνονται από συμβούλιο της τοπικής κυβέρνησης , με την προϋπόθεση ότι 

υπόκεινται στις αρχές του Νόμου. Οι αρχές είναι έγκυρες , αλλά ο έλεγχος ασθενής. 

Πχ. τον Ιούνιο 2002, πάνω από ΙΟΟστους 1000 περιφερειακούς κανονισμούς 

φόρων ήταν αντίθετοι με το νόμο, αλλά μόνο ένας από αυτούς ακυρώθηκε.

Ο τομέας εξόρυξης μεταλλευμάτων θίγεται περισσότερο από την αποκέντρωση. Οι 

μεγάλες επενδύσεις του τομές, που γίνονται ειδικά σε συγκεκριμένο μέρος, 
αποτελούν εύκολο στόχο των τοπικών φόρων και τελών και με δεδομένη την άποψη 

ότι τα περισσότερα μεταλλευτικά δικαιώματα έχουν αποκτηθεί λόγω στενής σχ’εσης 

με το προηγούμενο καθεστώς δίνει στα μεταλλεία μικρή λαϊκή υποστήριξη.Επιπλέον 

η μεγάλη περίοδος εκμετάλλευσης των επενδύσεων του τομέα απαιτεί ένα 

περιβάλλον όπου το μελλοντικό φορολογικό καθεστώς είναι προβλέψιμο και δίκαιο, 

κάτι που δεν ισχύει προς το παρόν στην αποκεντρωμένη Ινδονησία. Τέλος να 

σημειωθεί ότι κάποιες περιφέρειες προτιμούν να δραστηριοποιηθούν οι ίδιες στην 

εξόρυξη μεταλλευμάτων , παρά να την αναθέσουν στον ιδιωτικό τομέα.
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Ο επιχειρηματίας έχει μικρή προστασία από την κατάχρηση εξουσίας των 

περιφερειακών κυβερνήσεων.Η Ινδονησία έχει διοικητικά νόμο προστασίας του 

πολίτη από την αυθαίρετη χρήση της εξουσίας από την κυβέρνηση που είναι 

έγκυρος , αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τα δικαστήρια στα οποία επιλύονται οι διαφορές 

με τις τοπικές κυβερνήσεις.

Παρόλες τις δυσκολίες, κάποιες επιχειρήσεις αποδέχτηκαν τις νέες ευκαιρίες της 

αποκέντρωσης . Στο παρελθόν, οι επιχειρήσεις συγκεντωνόταν στην Τζακάρτα 

λόγω των απαιτουμένων πολιτικών συνδέσεων. Τώρα επεκτείνονται στις 

περιφέρειες στηριζόμενοι στο γεγονός ότι τα υπόλοιπα νησιά δεν επλήγησαν τόσο 

από την κρίση, όσο η Ιάβα.Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις αντεπιτίθενται 

εκμεταλλευόμενες την προσφορά και τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

περιφερειών.Ένας οργανισμός (Regional Autonomy Watch),που ιδρύθηκε στην 

Τζακάρτα και υποστηρίζεται από τον επιχειρηματικό κόσμο και το Εμπορικό 

Επιμελητήριο, άρχισε να παρακολουθεί το επιχειρηματικό κλίμα. Εξέδωσε 

πρόσφατα μια κλίμακα αξιολόγησης των περιφερειών σχετικά με την επιχειρησιακή 

τους ελκυστικότητα , διευκολύνοντας έτσι τις επιχειρήσεις στην μετακίνηση των 

καφαλαίων τους για επενδύσεις σε ευνοϊκό περιβάλλον.

6.6 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ
Η Ινδονησία έχει δημιουργήσει μια σχετικά γερή βάση υποδομών, όπως φαίνεται 

από τον κάτωθι πίνακα , η οποία όμως υπέστη σοβαρές συνέπειες από την κρίση. 

Ένα σημαντικό ποσοστό του οδικού της δικτύου είναι ασφαλτοστρωμένο. Οι 

χαμηλές δαπάνες για συντήρηση των δρόμων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για το 

93% επιβατών και για το 41% εμπορευμάτων, έχουν ως συνέπεια την άσχημη 
κατάστασή τους. Το 2000, τελευταίο έτος διαθέσιμων πληροφοριών, το 97% των 

εθνικών οδών ήταν σε καλή ή μέτρια κατάσταση, αλλά μόνο το 37% του 

περιφερειακού οδικού δικτύου πληρούσε βασικές προδιαγραφές . Η κατάσταση 

χειροτέρεψε περαιτέρω, με δεδομένο ότι οι κρατικές δαπάνες για συντήρηση του 

οδικού δικτύου από ένα μέσο 22% του κρατικού προϋπολογισμού , έπεσαν στο 7% 

τέλος του 2000 για να ανέβουν στο 14% του προϋπολογισμού του 2002.

Η Ινδονησία έχει χαμηλό ποσοστό κάλυψης της σταθερής τηλεφωνίας σε σχέση με 

τον πληθυσμό της .Αν και το γεγονός αυτό αντισταθμίζεται από την ανάπτυξη 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας, αποτελεί όμως μεγάλο εμπόδιο στην αύξηση της
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χρήσης του διαδικτύου, που εξαρτάται από την σταθερή τηλεφωνία. Πρίν την κρίση 

η επέκταση της σταθερής τηλεφωνίας είχε επιταχυνθεί με την ανάθεση της σε 

εξωτερικούς συνεργάτες. Τα προβλήματα των συμβάσεων που αντιμετώπισαν 

όμως οι εργολάβοι ,όπως η Ariawest , κατά την διάρκεια της κρίσης πάγωσε την 

πρόοδο και άφησε την Ινδονησία χωρίς τα οφέλη του διαδικτύου.
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6.7 Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υποθέτοντας μια ταχεία ανάπτυξη της Ινδονησίας,θα συμπεράναμε ότι θα 

συναντούσε προβλήματα σε θέματα υποδομής και ειδικότερα της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ήδη πολλές περιφέρειες αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος 

και η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά. Η ανεπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας πλήττει 

όλες τις πλευρές της οικονομίας αλλά περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι 

μεγάλες παραγωγικές εταιρίες μπορούν να έχουν τους δικούς τους σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρά την ακριβή επένδυση, κάτι που δεν μπορεί 

να διαθέσει η πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων.

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε την ανάπτυξη του ΑΕΠ τα τελευταία 30 
χρόνια. Σύμφωνα με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκρισμού, η ετήσια μέση αύξηση
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ανέρχεται στο 15%(όττως φαίνεται στο διάγραμμα), περισσότερο και από την 

διπλάσια αύξηση του ΑΕΠ -για το διάστημα 1970-1997.Η οικονομική κρίση 
προκάλεσε μια μικρή παύση, αλλά από τότε οι ανάγκες άρχισαν πάλι να αυξάνονται 

με ετήσιο ρυθμό 8-10%. Πάνω από 2 εκατ. νέοι καταναλωτές έχουν συνδεθεί τα 

τελευταία 3 έτη και προβλέπεται ότι η ζήτηση ισχύος τα επόμενα έτη θα ξεπεράσει 

την αύξηση του ΑΕΠ.

Το μέγεθος των επενδύσεων που απαιτούνται στον ενεργειακό τομέα είναι 

τεράστιο. Ακόμη και για αύξηση της χρήσης ισχύος με ρυθμό μόλις 3% το χρόνο, η 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού εκτιμά ότι απαιτούνται επενδύσεις συνολικής 

αξίας 5,5 δις $ κατά τη διάρκεια 2002 - 2006. Θα χρειαστούν ακόμη μεγαλύτερα 

ποσά επενδύσεων εάν το σύστημα ενέργειας πρέπει να υποστηρίξει την ταχύτερη 

ανάπτυξη του ΑΕΠ στην οποία στοχεύει η Κυβέρνηση και κάποιες εκτιμήσεις λένε 

ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα απαιτηθούν 28,5 δις $. Το φορτίο σε ώρα αιχμής για 

το σύστημα της Ιάβας ξεπερνά τώρα τα 13.000 MW και ακόμη και η μέτρια 

ανάπτυξη του 8% υπαινίσσεται την ανάγκη επενδύσεων για την αύξηση της 

δυναμικότητας.Επενδύσεις αυτής της κλίμακας βρίσκονται πέρα από την οικονομική 

δυνατότητα του δημόσιου τομέα και μακροχρόνιες περίοδοι υλοποίησης των 

προγραμμάτων απαιτούν τη λήψη άμεσων χειροπιαστών μέτρων για να 

κινητοποιηθεί η ιδιωτική επένδυση ώστε να καλύφθουν οι ανάγκες από το 2007 και 

έπειτα.

Μία προϋπόθεση για να γίνουν τα παραπάνω είναι να επανατοποθετηθεί ο τομέας 

σε υγιή οικονομικά θεμέλια. Από την κρίση και έπειτα η Κυβέρνηση επιχορηγεί την 

ενέργεια. Το φορολογικό βάρος της διατήρησης των τιμών του ηλεκτρισμού μετά την 

κρίση στο ποσό των 3c/kWh περίπου - περισσότερο από 60% κάτω του κόστους - 
υπήρξε τεράστιο. Η Κυβέρνηση χορήγησε 8,7 τρις ρούπιες σε άμεσες επιδοτήσεις 

στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, διέγραψε 29 τρις ρούπιες υπερχρεωμένων 

οφειλών και μετέτρεψε κεφάλαιο αξίας 5,3 τρις ρούπιες σε νέα μακροπρόθεσμα 

χρέη. Το συνολικό κόστος αυτής της υποστήριξης ήταν 43 τρις ρούπιες (5,7 δις $), 

αλλά οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν στον τομέα βοήθησαν κατά πολύ την 

οικονομική βελτίωση, καθώς οι φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού είναι λιγότερο 

πιθανό να έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση σε ηλεκτρισμό. Τα τιμολόγια θα έπρεπε 

να αυξάνονται σταδιακά στα επίπεδα πριν την κρίση, δηλαδή 7c/kWh και τα 

περισσότερα κέρδη από τις παρελθοντικές μέσες αυξήσεις των τιμολογίων - 25% το
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1998 και δύο φορές το 2000 από 27% και έπειτα 20% - αναιρέθηκαν από την 

περαιτέρω υποτίμηση της Ρούπιας. Ακόμη και αν λάβουμε υπ’ όψη τις αυξήσεις 

τιμών του 2003, τα τιμολόγια της Ινδονησίας παραμένουν χαμηλά σε σχέση με τα 

διεθνή πρότυπα ( όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα), αν και είναι σημαντικά 

υψηλότερα από εκείνα στην Ταϊλάνδη και το Λάος.

TttMe 2.7: Indonesia's tmifTs

Residential Commercial Industrial
Brunei
Darussalam 5.89 - 14.71 5.54 - 1 1.77 5.54 - II.77

t ainMia 10.86. 10.86 15.54 - 17. 15 15.54- (7.5

Indonesia 5.72-9.97 5.51 -8.71 4. 50- 8.64

Lao PD.R O.I5- 1.29 1.05 - 1.29 0.79

Malaysia 5.64 - 7.19 4.54 - 7.45 5.85 - 4.99

Myanmar 7.75 7.75 7.75

Philippines 5.95 - 6.45 5.8 - 5.95 5.48

Singapore 1 1.7 6.88-8.75 6.66 -8.18

Thailand 1.62 - 5.48 2.51 -2.48 2.51 -2.45

Vietnam 5. 18 - 5.96 6.19 1.59 - 5.48

<\Vrfe; hnkHtesia tariff'ittchttfes ftfw cittirge hasetf tm average 
ttse in the te.tr categories.
Stmrce; ASEAW Ettetgy Cetttet. PL\'. Stitff'estismites.
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6.8 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Τα προβλήματα για τους επενδυτές στην Ινδονησία, τόσο εγχώριους, όσο και 

ξένους είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Δεν είναι μόνο οι νέοι επενδυτές που αποφεύγουν 

την Ινδονησία, αλλά και οι ήδη υπάρχοντες σύντομα χάνουν τις ελπίδες τους για 

βελτίωση. Η προσοχή της Κυβέρνησης στο πρόβλημα είναι, επομένως, 

ενθαρρυντική. Η Εθνική Ομάδα Επενδύσεων (ΒΚΡΜ), εάν δομηθεί σε σωστές 

βάσεις, μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο εστίασης για την επίλυση ορισμένων από 

τα προβλήματα που κρατούν μακριά τους επενδυτές . Είναι σημαντικό, παράλληλα, 

το μέγεθος της ομάδας να παραμείνει αρκετά μικρό ώστε να είναι αποτελεσματική 

και να εξουσιοδοτηθεί με αρκετές αρμοδιότητες για τη λήψη αποφάσεων.

Η Κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε έναν νέο επενδυτικό νόμο, ο οποίος προορίζεται 

να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες νόμους περί ξένων (Νόμος 1/1967) και 

εγχώριων (Νόμος 6/1968) επενδύσεων. Ο νέος νόμος κάνει βήματα προς την 

αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των επιπέδων διακυβέρνησης. Το προσχέδιο του 

νόμου έχει πολλά αξιέπαινα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός όρου που θέτει 

τις ξένες επενδύσεις σε κοινή νομική βάση με τις εγχώριες - με εξαιρέσεις που θα 

προσδιοριστούν.

Το προσχέδιο του Επενδυτικού Νόμου περιλαμβάνει την επιλογή φορολογικών 

κινήτρων. Κάποιοι επενδυτές έχουν εκφράσει έντονα την ανάγκη για φορολογικά 

κίνητρα για την προώθηση των επενδύσεων, ιδιαίτερα των ξένων. Το προνομιούχο 

κίνητρο αποτελεί φορολογική απαλλαγή για τους επενδυτές.

Τα φορολογικά κίνητρα σπάνια λειτουργούν για την προσέλκυση επενδύσεων. Κατ’ 

αρχήν, ανάλογα με τη φορολογική σύμβαση με τη χώρα προέλευσης, η μείωση 
φόρων που προσφέρει η Ινδονησία μπορεί απλά να μετατραπεί σε φορολογική 

υποχρέωση στη χώρα προέλευσης. Έτσι, η Ινδονησία θα ενίσχυε ένα ξένο ταμείο. 

Έπειτα, ακόμη και εάν δεν χρεώνεται στη χώρα προέλευσης, μία φορολογική 

απαλλαγή είναι απίθανο να προσελκύσει τους οριακούς επενδυτές: ένας τέτοιος 

επενδυτής είναι απίθανο να αποκομίσει κέρδη τη στιγμή της επένδυσης, και άρα δεν 

θα ευνοηθεί από την απαλλαγή. Ίσως, όμως, το σημαντικότερο, τα φορολογικά 

κίνητρα κοστίζουν χρήματα στο υπουργείο οικονομικών, χρήματα που μπορούν να
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διατεθούν για την επίλυση πραγματικών ζητημάτων που κρατούν μακριά τους 

επενδυτές.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να επιλύσει το σημερινό αδιέξοδο μεταξύ των εργατών και 

των επιχειρηματιών σχετικά με τους εργασιακούς νόμους που βρίσκονται σε 

εκκρεμότητα γιατί είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων για το 

χειρισμό των βιομηχανικών σχέσεων και αυξημένη νομική αβεβαιότητα για τις 

επιχειρήσεις. Κατά τη διαμόρφωση και επανακατάθεση των αποδεκτών 

προσχεδίων, η Κυβέρνηση πρέπει να μελετήσει ποιο είδος εργασιακών συνθηκών 

θέλει να ρυθμίσει με νόμο και ποια ζητήματα μπορούν να αφεθούν στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, αντιλαμβανόμενη 

ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας ήταν ένα από τα δυνατά σημεία της Ινδονησίας 

στο παρελθόν.

Οι συζητήσεις για το προσχέδιο του εργασιακού νόμου θα ήταν μια καλή ευκαιρία 

αναθεώρησης των διακανονισμών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου μισθού.Αυτο 

θα απαιτούσε και πάλι πιθανώς την εμπλοκή της κεντρικής κυβέρνησης εξαιτίας της 

περιορισμένης δυνατότητας των περιφερειών. Η Κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης 

να εξετάσει την παροχή επίσημης καθοδήγησης στις περιφέρειες σχετικά με τις 

κατάλληλες αυξήσεις μισθών. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να εξεταστεί η ενσωμάτωση 

στο νόμο μιας διαδικασίας κατά την οποία οι κεντρικοί, ή οι κεντρικοί τριμερείς 

οργανισμοί θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν στην περίπτωση υπερβολικών 

τοπικών αυξήσεων στους μισθούς, οι οποίες μπορούν να πλήξουν το επενδυτικό 

κλίμα για ολόκληρη τη χώρα. Τέλος, η Κυβέρνηση θα πρέπει να μελετήσει πώς 

μπορεί να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου των εργασιακών νόμων και 

κανονισμών, ώστε να ελαχιστοποιήσει την γραφειοκρατική διακριτική ευχέρεια και 

την κατάχρηση.

Όσον αφορά την αποκέντρωση, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πρόκληση να 

διατηρήσει τα οφέλη της διαδικασίας, αποφεύγοντας τις επιζήμιες επιπτώσεις στο 

επενδυτικό κλίμα. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι απλά να αναζωογονηθεί εκ 
νέου η διαδικασία αποκέντρωσης, και να ευθυγραμμιστούν όλοι οι τομεακοί νόμοι 

και κανονισμοί . Αυτό θα επίλυε μεγάλο μέρος της ρυθμιστικής σύγχυσης η οποία 

τώρα παρεμποδίζει τις επενδύσεις. Δεύτερον, ο Νόμος περί περιφερειακής 

φορολογίας πρέπει να αναθεωρηθεί. Το σύστημα «ανοικτού καταλόγου» απλώς δεν 

δουλεύει και η Κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβλέπει αποτελεσματικά όλους τους
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κανονισμούς στους περιφερειακούς φόρους. Η επαναφορά ενός κλειστού 

καταλόγου, στον οποίο να περιλαμβάνονται περισσότερο αποδοτικοί νόμοι για τις 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανόμενης της αρμοδιότητας πάνω στο φόρο ακινήτων, θα 

ελαχιστοποιούσε την αβεβαιότητα στις φορολογικές υποχρεώσεις που θα 

αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Η αναθεώρηση του νόμου μπορεί να πάρει κάποιο 

χρόνο, ωστόσο, και εν τω μεταξύ η Κυβέρνηση πρέπει να ισχυροποιήσει την 

επιστασία της πάνω στους περιφερειακούς φόρους, και να ακυρώσει αυτούς που 

αντιτίθενται στον νόμο.

Για να αντιμετωπίσει τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα σχετικά με την ενέργεια,η 

Κυβέρνηση και η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκρισμού(ΡΙ_Ν)θα πρέπει να 

συνεργαστούν για να πετύχουν αύξηση του φορτίου αιχμής. Τα μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλη τιμολόγηση αιχμής και νέες 

πολιτικές συνδέσεων. Η Κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να κινητοποιήσει επενδύσεις 

σχετικά με τη δυνατότητα παραγωγής, να μεγιστοποιήσει τη διαθεσιμότητα και τη 

χρήση της υπάρχουσας δυνατότητας και να διασφαλίσει την ανάπτυξη για νέες 

παροχές φυσικού αερίου.

Η επίτευξη των μακροχρόνιων αναγκών σε ενέργεια θα απαιτήσει την επιστροφή 

των ιδιωτικών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Αυτό αποτελεί μία τεράστια 

πρόκληση καθώς η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση έχει αποθαρρύνει την 

όρεξη των επενδυτών για νέες επενδύσεις στην περιοχή, ενώ ο υψηλός κίνδυνος 

της Ινδονησίας ως χώρα και το φτωχό επενδυτικό κλίμα κάνουν μη ελκυστικές τις 

μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος ήδη στην 

επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχόντων συμφωνιών αγοράς ενέργειας και των 

συμβολαίων πώλησης ενέργειας, αλλά η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί 
γρήγορα για να επανελθεί η επενδυτική και δανειστική εμπιστοσύνη.

Απαιτούνται περαιτέρω αυξήσεις στα τιμολόγια και στην αναδιοργάνωση της PLN 

για να επανακτηθεί η οικονομική ευρωστία του ενεργειακού τομέα και να μειωθούν 

οι αρνητικές δημοσιονομικές του επιπτώσεις.Η Κυβέρνηση έχει συμφωνήσει, 

αρχικά, να αυξηθούν σταδιακά τα τιμολόγια στα επίπεδα προ της κρίσης, δηλαδή 

περίπου 7 c/kWh και έχουν εγκριθεί τριμηνιαίες αυξήσεις 6% κατά τη διάρκεια του 

2002. Αλλά η Κυβέρνηση έχει επίσης αποσύρει σταδιακά επιδόματα σε καύσιμα, 

θέτοντας επιπλέον αυξητική πίεση στα έξοδα της PLN. Έτσι, για να αποφύγει 

ενεργειακά ελλείματα, για να επαναφέρει την οικονομική βιωσιμότητα στον τομέα και
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να συνεχίσει να επεκτείνει την πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, η Κυβέρνηση δεν έχει 

άλλες επιλογές από το: (α) να δεσμευθεί σε ένα πρόγραμμα αύξησης των 
τιμολογίων σε εμπορικά επίπεδα, (β) να επιταχύνει την οικονομική (και 

επιχειρησιακή) αναδιάρθρωση της PLN, (γ) να θέσει νέες κατευθύνσεις για 

περαιτέρω συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και (δ) να εστιάσει τις επί μέρους 

επιχορηγήσεις σε μη προνομιούχες ομάδες, σε υπανάπτυκτες ή απομονωμένες 

περιφέρειες και στην αστική ηλεκτροδότηση.

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η γη για βιομηχανική και εμπορική 

χρήση θα είναι άμεσα διαθέσιμη στους επενδυτές. Η Κυβέρνηση θα λάβει και θα 

απλοποιήσει όλες τις υπάρχουσες άδειες γης και τις διαδικασίες περιβαλλοντικής 

αποδοχής για να διασφαλίσει τη διαφάνεια.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας κρατούν μεγάλο δυναμικό για την ταχεία 

οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Η Κυβέρνηση, συνεπώς, 

είναι αφοσιωμένη στη συνέχεια να βοηθήσει με διάφορα προγράμματα τις 

επιχειρήσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων της απλοποίησης του ρυθμιστικού και 

πολιτικού περιβάλλοντος, απομακρύνοντας εμπόδια και να εξασφαλίσει την 

πρόσβαση σε πρώτες ύλες, αφαιρώντας εμπόδια φορολογικού χαρακτήρα και 

βελτιώνοντας την πρόσβαση σε πιστώσεις.

Η Κυβέρνηση θα προωθήσει αμοιβαία επωφελείς, εμπορικά ευεργετικούς 

διακανονισμούς ανάθεσης έργων/ συνεργασίας μεταξύ μεγάλων ξένων και τοπικών 

εταιρειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
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6.9 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΤΡΟΠΟΙ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Σε μια νησιωτική χώρα τόσο μεγάλη και ποικίλη όπως η Ινδονησία , η 

αποδοτικότητα ενός δικτύου διανομής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

διείσδυση στην αγορά. Τα δίκτυα διανομής αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με 

την παροχή επαρκών και σταθερών ποσοτήτων ποιοτικών προϊόντων, λόγω του 

ζεστού και υγρού κλίματος της Ινδονησίας ,της ανεπαρκούς υποδομής, της 

ασάφειας εκτελωνισμού στα λιμάνια εισόδου των προϊόντων καθώς και της 

τεράστιας απόστασης των πρατηρίων μεταπώλησης .

Οι κύριες αγορές συγκεντρώνονται στις μεγάλες πόλεις που συγκεντρώνουν το 1/3 

του πληθυσμού όπως Τζακάρτα, Σουραμπάγια,Μεντάν , Σέμαρανγκ,Πάλεμπανγκ, 

Μπαντούνγκ.

Οι εξαγωγείς που ενδιαφέρονται για την αγορά της Ινδονησίας πρέπει να 

σχεδιάσουν να επισκεφτούν την χώρα πολλές φορές, να είναι υπομονετικοί και να 

σκέφτονται μακροπρόθεσμα.

Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν δυναμικό εξαγωγέα να επισκεφτεί την αγορά δύο με 

τρεις φορές για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς .δοκιμασίας του προϊόντος , 

σύγκρισης των τιμών και διερεύνησης των κυβερνητικών κανονισμών για τις 

εισαγωγές πρίν την οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

Ίσως πουθενά αλλού στον κόσμο δεν είναι τόσο σημαντική , μια συνάντηση 

αυτοπροσώπως με τους αντιπροσώπους και τους μεταπωλητές εισαγωγών. Παρόλο 

που η ποιότητα και η τιμή αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την απόφαση 

έρχονται όμως δεύτεροι σχετικά με την προσωπική συναλλαγή με τους εμπορικούς 

εταίρους .
Η έναρξη της έρευνας από την Σιγκαπούρη ,όπου το προϊόν μπορεί εύκολα να 

μεταφερθεί στις χώρες της AESEAN, αποφέρει πολλά πλεονεκτήματα.Στην 
Σιγκαπούρη οι αντιπρόσωποι και οι διανομείς γνωρίζουν πολύ καλά τις 

περιφερειακές αγορές. Επιπρόσθετα ,οι χρόνοι αποστολής είναι μικρότεροι και 

μικρότερα μεγέθη αποστολής μπορούν να αποσταλλούν σε νέες αγορές από την 

Σιγκαπούρη.Οι Σιγκαπουριανοί γνωρίζουν καλά τις τελωνειακές διαδικασίες και 

συνήθως έχουν γραφεία στις χώρες για την διευκόλυνση του εκτελωνισμού των 

προϊόντων. Καλό είναι να προηγηθούν συναντήσεις με αντιπροσώπους και να τους 

δοθούν κίνητρα για την προώθηση των προϊόντων στην αγορά. Επιβάλλεται
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συνεργασία με τον αντιπρόσωπο που θα επιλεχθεί ,παροχή κονδυλίων για 

διαφήμιση και ενημέρωση τόσο του ιδίου όσο και του δικτύου διανομής σχετικά με 
το προϊόν.

Το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται και να αποστέλλεται για συνθήκες τροπικού 

κλίματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό , καθώς υφίστανται λίγοι χώροι 

αποθήκευσης και μεταφορικά μέσα με δυνατότητα ψύξης , λίγα καταστήματα 

διαθέτουν κλιματισμό και κάποια από αυτά τον απενεργοποιούν τις νυχτερινές ώρες 

για εξοικονόμηση ενέργειας.

94



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ως μέλος των χωρών της ASEAN, η Ινδονησία βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο 

μεγάλων ηπείρων, της Ασίας και της Αυστραλίας, και δύο ωκεανών, του Ινδικού και 

του Ειρηνικού, και προσφέρει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές 

όπως:

α.Μία τεράστια, γόνιμη γη προικισμένη με πλούσιους και διαφορετικούς 

φυσικούς πόρους, μεταξύ άλλων καλλιέργειες, φυτείες, ψαρότοποι, 

ορυχεία, κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β.Ένα μεγάλο πληθυσμό περίπου 210 εκ. δυναμικά προσαρμόσιμο στην 

πρόοδο, αποτελώντας μία τεράστια δυνητικά αγορά καθώς και μια 

ανταγωνιστική εργατική δύναμη.

γ.Μία στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι δυο μεγάλων ηπείρων και 

ωκεανών που ελέγχει ζωτικής σημασίας διεθνείς θαλάσσιες γραμμές 

επικοινωνίας.

δ.Μία περισσότερο δημοκρατική χώρα. - Ένα έθνος στη διαδικασία αλλαγής 

/μετάβασης προς μια πολιτική δημοκρατική κοινωνία και στην 

προσπάθεια δημιουργίας σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος.

ε.Μια κυβέρνηση δεσμευμένη στην συνεχή παροχή ευνοϊκού επιχειρηματικού 

και επενδυτικού κλίματος , ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα , και ιδιαίτερα 

προσεκτική στην μακροοικονομική διοίκηση και διατήρηση της υψηλής 

διεθνούς οικονομικής αξιοπιστίας.

στ.Μια οικονομία προσανατολισμένη προς την αγορά, με καθεστώς 

ελεύθερων ξένων συναλλαγών.
Τα παραπάνω πλεονεκτήματα θα συνεχίζουν να προσελκύουν ξένες επενδύσεις 

μόνο εάν η χώρα μπορέσει να πολεμήσει την διαφθορά , την κατάχρηση εξουσίας 

καθώς και να καταπνίξει την τρομοκρατία.

Είναι φανερό από την μελέτη που προηγήθηκε, ότι η Ινδονησία αντιμετωπίζει 

οικονομικές , πολιτικές και θεσμικές κρίσεις καθώς και προκλήσεις σχετικά με την 

ενότητα του κράτους με ποικίλες.συνέπειες στην ασφάλεια του πληθυσμού .Οι 

πηγές της σημερινής αστάθειας είναι αλληλοσυνδεόμενες και προκύπτουν από τα 

προβλήματα της μετάβασης , την θεσμική αδυναμία , την προσπάθεια οικονομικής 

ανάκαμψης καθώς και την θρησκευτική ετερογένεια, εθνική ποικιλία και τις
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προβληματικές σχέσεις κέντρου-περιφέρειας . Όλα τα παραπάνω έχουν αυξήσει το 

επίπεδο αβεβαιότητας για τους επενδυτές στην Ινδονησία, τη στιγμή που η ίδια 

προσπαθεί να ανακάμψει οικονομικά και παράλληλα να σταθεροποιήσει το πολιτικό 

της καθεστώς.

Τα αναφερόμενα στην εργασία αυτή οδηγούν άμεσα σε μία βασική πρόκληση που 

αντιμετωπίζει η Ινδονησία, πώς, δηλαδή, προτίθεται η χώρα αυτή να αλλάξει την 

εργασιακή της βάση στην κατεύθυνση τομέων και εργασιών που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν την ανάγκη στήριξης σταθερών αυξήσεων στους πραγματικούς 

μισθούς και στα συνολικά επίπεδα του εισοδήματος. Ειδικότερα, σχετίζεται με το 

πώς η Ινδονησία θα περάσει σταδιακά σε περισσότερο εξεζητημένους και 

ανεπτυγμένους τεχνολογικούς τομείς, το οποίο αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη για μια 

οικονομία όπου οι μισθοί αυξάνονται και η οποία πρέπει να εξελιχθεί βαθμιαία από 

μία βιομηχανική βάση χαμηλών μισθών και δεξιοτήτων.

Η Ινδονησία, ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα μέλη της Ένωσης Εθνών Νοτιο- 

Ανατολικής Ασίας (Association of South-East Asian Nations - ASEAN), ως η 

μοναδική οικονομία χωρίς σημαντικό ανεπτυγμένο τομέα ηλεκτρονικής . Το γεγονός 

ότι η χώρα έχει αποδειχθεί αργή στην ανάπτυξη βιομηχανιών ημιαγωγών και 

υπολογιστών υψηλής προστιθέμενης αξίας δείχνει εμφανώς το σημαντικό αυτό 

πρόβλημα.

Ακόμη και με ένα σχετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων, η Ινδονησία αντιμετώπισε δυσκολίες στο να διαφοροποιήσει την 

βιομηχανική και εξαγωγική της βάση πέραν της εξάρτησής της από την παραγωγή 

έντατικής εργασίας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

ένα σημαντικό ζήτημα, μαζί με τον ακόλουθο προβληματισμό: Ποιος είναι ο 
βέλτιστος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού για μία χώρα όπως η 

Ινδονησία;

Η εκπαίδευση αποτελεί μια καλή βάση εκκίνησης. Το εκπαιδευτικό σύστημα της 

Ινδονησίας είναι σχετικά αποτελεσματικό στην παραγωγή μιας ευρείας ομάδας 

μισθωτών οι οποίοι είναι μορφωμένοι, υπεύθυνοι και καλά προετοιμασμένοι για 

εργασίες που απαιτούν χαμηλές ή μέσες ικανότητες. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν παράγει 

αρκετούς απόφοιτους με τα περισσότερο ανεπτυγμένα προσόντα που απαιτούνται 

στα υψηλότερα επίπεδα της βιομηχανικής κουλτούρας. Είναι πολύ λίγοι οι
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απόφοιτοι που διαθέτουν τα προσόντα για να αναλάβουν εργασίες όπως 

κατασκευαστές λογισμικού, επιστήμονες ή οικονομικοί διευθυντές.
Η Ινδονησία στέλνει έναν αριθμό φοιτητών στην Αμερική για προχωρημένες 

σπουδές, και σχεδόν όλοι από αυτούς επιστρέφουν πίσω. Αν και αυτό αποτελεί 

σημαντική επένδυση, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα ισχυρά εγχώρια 

προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία πρέπει να φτάσουν σε εκκατομύρια 

Ινδονήσιων και τα οποία αποτελούν τη βάση μιας οικονομίας η οποία σε βάθος 

χρόνου μπορεί να γίνει περισσότερο τεχνική και διεθνοποιημένη.

Είναι, επίσης, αναγκαίο να συνεχιστεί η μείωση της πολυέξοδης οικονομίας της 

Ινδονησίας μέσω της απελευθέρωσης της αγοράς και της επένδυσης σε υποδομές. 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για τη 

βελτίωση του εμπορικού νομικού συστήματος. Η σημασία της κίνησης αυτής γίνεται 

όλο και περισσότερο σημαντική, καθώς η Ινδονησία βασίζεται στις ξένες άμεσες 

επενδύσεις για τη μεταφορά της τεχνολογίας.

Ενώ οι εταιρείες έχουν προσαρμόσει τις διαδικασίες τους για τη σύναψη 

συμβολαίων και του κινδύνου των συναλλαγών μέσα στις γενικά αδύναμες, νομικές 

κοινωνίες της Ασίας, οι ξένοι επενδυτές που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την 

τεχνολογία απαιτούν ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής τους 

ιδιοκτησίας. Χρειάζονται, επίσης, αξιόπιστες διευκολύνσεις εμπορικής διαιτησίας. 

Στην Ινδονησία η λύση βαλτώνει λόγω της δυσκολίας ισχυροποίησης του εμπορικού 

νομικού συστήματος χωρίς την ταυτόχρονη ισχυροποίηση του αστικού νομικού 

συστήματος - με τρόπο που να αποφεύγεται οποιαδήποτε απειλή στο πολιτικό 

σύστημα.

Τα μακροοικονομικά θεμέλια στην Ινδονησία παραμένουν ισχυρά, και οι 
προνομιακές συμφωνίες πάντα παρούσες. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά 

καινούριο, το ενδιαφέρον εστιάζεται, τώρα, στις προσεχείς προεδρικές εκλογές και 

το διορισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου στις αρχές του επόμενου έτους. Αυτές 

θεωρούνται ως οι δείκτες κλειδιά όσον αφορά την πορεία της οικονομίας της 
Ινδονησίας.

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη της κρίσης, η μακροοικονομική σταθερότητα έχει 

κερδίσει πολύ έδαφος, χάρη στις μακροοικονομικές πολιτικές της Κυβέρνησης και 

τις υποστηρικτικές μεταρρυθμίσεις. Η Κυβέρνηση τώρα, πέραν της διατήρησης της 

σταθερότητας, πρέπει να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα που καθυστερούν την
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ανάπτυξη, την απασχόληση'και τη μείωση της φτώχειας. Από πολλές πλευρές αυτά 

είναι τα δυσκολότερα προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μια 

προεκλογική χρονιά. Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και η επαναφορά του 

νόμου στην Ινδονησία θα απαιτήσουν, συνεπώς, την ίδια προσήλωση και 

αποφασιστικότητα που έδειξε η κυβέρνηση μετά τα γεγονότα στο Μπαλί.

Το γενικό μήνυμα της μελέτης δείχνει ότι η μακροοικονομική και πολιτική 

σταθερότητα είναι σημαντικότερες από το επίπεδο αυτών καθεαυτών των κινήτρων. 

.Η κρίση του 1997 έδωσε ένα μάθημα στην Ινδονησία σχετικά με το πόσο σημαντική 

είναι η ανάπτυξη ενός καλύτερου νομοθετικού πλαισίου στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης.

Γενικά, η Ινδονησία έχει εργαστεί αξιοσημείωτα για την προσέλκυση ξένων άμεσων 

επενδύσεων δεδομένων των ιστορικών εμποδίων, του περιβάλλοντος και των 

φυσικών κωλυμάτων. Απαιτείται, έτσι, μία συνεχής διαδικασία φιλελευθεροποίησης 

των ξένων επενδύσεων για να συμπληρώσουν τις τοπικές προσπάθειες προς την 

επιτάχυνση της ανάπτυξης της χώρας. Οι συνθήκες είναι ελπιδοφόρες, καθώς 

συνεχίζει η αναμόρφωση.

Μια συμπερασματική επισκόπηση του γενικού περιβάλλοντος της χώραε μπορεί να 

αναδείξει επιχειρηματικές ευκαιρίες στους ακόλουθους τομείς :

• Γεωργία ,οπωροκηπευτική, αλιεία, κτηνοτροφία , καλλιέργειες παλμέλαιου, 

καουτσούκ, κακάο . Αξίζει να σημειωθεί ότι γίνονται σημαντικές εισαγωγές σε 

αγροτικά προϊόντα όπως καλαμπόκι,σόγια, βαμβάκι, αλεσμένα σιτηρά και 

ζωοτροφές . Ο κλάδος των αλεσμένων σιτηρών αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 

8%και ο αντίστοιχος των ζωοτροφών με 7-10%, οι μεγαλύτεροι παγκοσμίως.

• Μεταλλεύματα.Υπάρχουν δυνατότητες εκμετάλλευσης εξόρυξης χρυσού, 
άνθρακα και λοιπών μεταλλευμάτων.

• Μεταποίηση.Υπάρχουν δυνατότητες δημιουργίας μονάδων επεξεργασίας, 

δασικών προϊόντων όπως το ρατάν και ξύλου για την παραγωγή 

επίπλων,προϊόντων αλιείας .προϊόντων καλλιέργειας όπως μαγειρικό λάδι 
καθώς και τσιμέντου.

• Τρόφιμα. Οι εισαγωγές τροφίμων είναι σχετικά νέο φαινόμενο και τελευταία 

εμφανίστηκε ένα νέο ρεύμα εμπόρων ,έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τον 

αναπτυσσόμενο με γρήγορους ρυθμούς ,κλάδο των τροφίμων.Η 

αναπτυσσόμενη μεσαίου και η υψηλού εισοδήματος τάξη επηρεάζουν
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σημαντικά τον τρόπο αγοράς των τροφίμων.Ο αριθμός των σούπερ μάρκετ 

αυξήθηκε από λιγότερα από 100 το 1985 σε περισσότερα από 500 τέλος του 

1996, με 40% αύξηση πωλήσεων τροφίμων στις μεγάλες πόλεις και 10% 

αντίστοιχα στην υπόλοιπη χώρα.Η επέκταση προβλέπεται να συνεχιστεί , 

υπολογίζοντας να ανοίξουν 35-40 σούπερ μάρκετ ετησίως τα επόμενα 5 έτη. Τα 

φρέσκα φρούτα, το κόκκινο κρέας,τα πουλερικά,τα γαλακτοκομικά ,τα σνάκ, οι 

ξηροί καρποί, τα γλυκά ,οι πατάτες , τα κρεμμύδια , το σκόρδο, τα κατεψυγμένα 

γεύματα αποτελούν τρόφιμα με καλές προοπτικές πωλήσεων.

• Τουρισμό. Προοπτικές για ανάπτυξη έχουν ο οικο-τουρισμός ,ο ορεινός 

τουρισμός καθώς και οι συνδεόμενες υπηρεσίες όπως τα ξενοδοχεία,τα 

εστιατόρια, η μεταφορά των τουριστών.

Η σημερινή κατάσταση της δημόσιας οικονομίας της Ινδονησίας υποδηλώνει ότι η 

οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να προέλθει από τον δημόσιο τομέα όπως 

συνέβαινε στο παρελθόν. Δεδομένης της επικίνδυνης κατάστασης των εγχώριων 

οικονομικών αγορών, η βελτίωση του περιβάλλοντος για ξένες επενδύσεις αποτελεί 

ξεκάθαρα τακτική υψηλής προτεραιότητας.

Ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα είναι να 

σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει την επιχειρηματικότητα με την 

αναδιάρθρωση του νομικού και δικαστικού τομέα, επιβεβαιώνοντας έτσι, την επάξια 

αναγνωρισμένη φήμη της Ινδονησίας για την ισχυρή και προσεκτική 

μακροοικονομική διοίκησή της. Είναι η φήμη αυτή που έθεσε τις βάσεις για την 

αξιοσημείωτη οικονομική μεταμόρφωση της χώρας τις τελευταίες δύο δεκαετίες και 

η οποία ενισχύει μια προσεκτική αισιοδοξία - και ενθουσιασμό σχετικά με το μέλλον 

της οικονομίας της.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

TaM 1- Sheeted Socfctl Ittdkrth.rv |Q0tte2tHH 5t

I»»» |»»3 |»i>6 |»»» 200» 20»)

Petuagranhv
Bapwtatiau iwwllram 
Dopulatian ages.0~ 14 \t aid (%,)
Deputation uses 15-MyroW <%)
Population uses. 65*· yr aid |%.)
Papulation growth rate (%·>
Population density i per Km' <
Crlx*) ppulatvav
Cender ratia. mak t» {(Mfiimlw
Dependency ratio i%.)

ania
Kletwenlary school net eurallnrent rutnv 3» at n-fevute ^graf&rartp 
tafcrkijh school net entvlhncnt ratia. %,af rvfirtmt qgetf gtvug» 
Senior high school wet eniaHmet* ratia, %· egerf^ratg*
Population> l»yr aid «Μ completed primary school )»)> 
Popularrorv· 10 yrald finished primary and Armor high school i*») 
Population> |0 yrald fin felted high schoal and college (%.)
Adult Itteracy rate

IlfatA
life expectancy rate
Fertility rate, kutks pm-a.w&mt
hr Sant nrattaKiy rate·, pur loot» five hktki.
Mortality rate of children < 5 yr aid, />er Hatiiii 
Children < 5 yr aid that have good nutrition (%.)
Cluldrvu < 5yr aid that had heeu tmtramtocd 1%)
Number of medical doctor per 100.000 population

MMMt *«d Xauitwtinu
Itousehold with access, ta piped water i%.)
Household with access ta awn septic tank I %·>
Household with electr icity (%.)

tiifrw tot
Kraptayed (“*»> 
l.oaking torwatfc (%.)
Labor farce participation i%.>
Open uncmplayment rate (>«.>
\Varking children in 10-14 year aid gro up <%,)

rwvvrtt and tumuahti
Number at'people under poverty line ί million)
Pccputarian under paverty line (%)
Expendhute share of tt*c lowest 4»V(%>>
EXpendihwe share at' Ore middle 40*V t%>
Expenditure share at' the highest 20»». (%.)
Cant f oeffieient

IT».5 IS»,I |»63 206 5 20».5 213.5
365 34.» 320 31 T 326 32.2
5».6 M3 idS 64.0 63.» 636
3» 3.8 42 43 44 4 1
2.» I.T 16 16 1.5 1.4
»4 »» l»3 I0T 112 1108

30.» 34,0 37J 3».4 42.1 44.0
9»5 »»,5 »».| 9»J »»,& »».l
67.8 664 57,0 56,1 568 5 72

S3 2 »«,5 »4.S »2.7 »4.» »2.»
40,5 4X6 5»2 60.X 60.5

365 3».X 37.1
3T.5 4I.S 4».l 35.4 34.0 34.4
4&,& 46.3 45,0 47.» 47,7 32.X
13.7 II.» 14.» 17.6 163 160
SI 5 S3.3 853 SS.4 S»» S»5

625 62.7 652 655 680
3.1 2.» 2.S 2,6 2.5

635 561 560 460 44.0
S6.4 761 70,4 5»,h 44.7
542 55,5 65.» 6»,7 71.» VS
6»5 763 862 8».» »0.|

s% 10.4 10.7 10,6 132 vs

12» 147 167 1X6 166 163
17.» 22.0 261 .304 265 365
46.6 55.3 722 83.7 S63 S63

55.» 55.1 555 62.» 666 63.0
1.4 1.6 2» 45 4.1 3.7

575 560 585 672 67.S 666
32 4,3 4» 64 61 60
»,5 10.8 7.» 6» 4.7 vs

272 25.» 345 48.4 375 37.1 6
15.1 13.7 17.7 235 l».0 164 /b
215 14.6 202 215 222 22.0
36.8 41.6 35.0 37.0 37.» 37.5
41 » 43» 44.7 416 3»» 40.6
0,32 034 056 032 053 052

v.; Data are nat available .
/a Based on papulation projections l'»a.2©tX)
/h Sauce I t»6 using SutettK 10»S definition of the paverty litre i the 'new" ck frnrtfem >

Source: Central Bureau af Statistics

$ 
9*



ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Τ*Μ*2, K»vS«xtdMic«ton>

hdkMur l.sKM fVried fittiw Pssriaii Indicator ImUsl Rtiu*i Pmim» Pcn»d

ftwljr Bait (%> Ke*4H RsW« Kierwy Rs*s 2»S JIM
IM RAO •KaiMnl XKR

'5rirtwi u 14* ΊΓιΚ* 94,0 94.0
•kml 25.U 22.1 • Rirjl s?* S4.4

ΙκφκΜν W*iti (Vnflifjcuti Fife-»! FfcWfl SchMlDnfMM^ 20» 1 l mm
•K&mol ί>ΛΧ 032 - hinwiy s<kv4 12 1.4
*IWw 034 o.\> -Jk*VM ΝΛ-ίΛι^ 22 22

-Raul 02? 02? - VftM J xh.»-4 2* 2»

ShrMf Rak m Μη ik-sllli Kifililirt 2 i*i J*»
'Jiirt simMy RJ. 40.» +I»I - r.-twwiMv ΒΰΜι i'cnKfv:
* ItWlalilyBte 4ΏΜ«·<5 jt *4J V, 44.7 * Total wwito 423” 42247

* ftt )(IUttOpPfa)MMt ISJX 5>,4
Salritiiml lildn* *»A.t Tut :*« -lli^irk:
-GettfWi m 71.) v 1.<U iwmtvi 1.145 Kill
' RMmi 6*4 21,5 m * Nur*Ki<4K>tv 12y&7 I2X59S
-β*ιι*> %A K>3 * &.\Kjd KWXip«t*talMi k\J ».4

112 m
Scbw4 Kmintit m 2m

•742 yews 41: Utto Rt» htflKfUtl·* 2W1 2t«ft
•Nirtwwl *?.o «3 <Hak«MKal ast 47Jt
* 1'lk* m Stt -Tiki i3Jt kU

* tool *43 94.4 - Rural 71.1 72*
- mi*yc*s.4l:
*Na»w«l m »* Ral Wsgi* j )9ΰ Rp> IMS 2m*
•rrtu* n j, S»3 -A-ncntac 1.542
*R»i4 SK2 m - UinuuimcL· 2«7 2WK

* IR)8y0Ks4l: '('eKtracim 25» 21ί*
*N»HwbI 4*2 512 •IwJt 2JM5 IJ84
‘«lh* kW <6J -1 v*>l 25S&
* fowl >M ΪΧ.4 • Fnuwc 5*43 4.127

-S*nkts 4. II? 3.12»
5.323 X390

&«κυ: i ^Ril Hwiinioi AaiitJK.v
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w

mill \

l*K

fiiillii K/*

I»!

n4k *

m

irik
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nio

1 2»
nik

ii 5*1
milk &

w % « % 352 41) 37 411 35S 412 3*4 45) 3M 432 4(15 45.1 3SJ 43S
Moping nr at IS (IS 1* is a? as a; as a> a5 111 Ij

‘itfuklifik' 10.1 12* Hi 121' 112 12* as 113 Hi 130 IIJ 13) III 133
Ito.&ba: 02 ftj 12 (12 12 (Li ai a2 a2 1(2 ai a) vi »j

(VfttoiMI 31 4J 3* 4,4 42 4S 35 411 u 31 33 3S '4 42
OJ Hi KJ its 172 1» HS 112 175 1*7 H3 31* 115 1*2
3.5 4) 3* 41 4,1 4S 42 47 42 4? 4* 5J 4.4 4S

fmi. mm. id M tosor. o; at U as V as l(* U a* a; as III IJ 12
Wkm$ III 15.1 IIJ I3J 12* Hi 124 14,1 122 I3S a* 117 11.0 121
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.

Iabl< *, t.r«»ss Pmao-tk Product *>v twdwstrb.1 OrMw at fimM Market Prices, 1995-2002
(Rjv IUIKmi)

1995 loot. 1007 1008 1900 2000** 2001* 2002**
01-05

1. \2w«hw¥. F«r«e**r> <& Rskrj 77*94 8X792 1»1.0»0 172*28 215.687 218301 244.581 217.695
a, Γ«η» Fwd fiai»! 42.200 47.»22 52.180 01,546 116322 111.887 124388 115.705
k. Nett-Γe-ocl t'i«p. 12,467 14.455 16,447 55.066 5X004 5X455 55.465
«, * Iv IWto X07O 9324 11.48» 15.744 2X761 28.08» 51375 27.751
& Fo«e*y 7300 8.170 0.807 11.700 1X804 14.862 1X406 11.755
to, risitcty 7.54-1 0.041 10.87» 20.748 2X055 20.472 54.677 28.071

2·. M<m«e »»d Qwjin tttj» w.m 48.088 55.542 120329 1*9.925 176.440 202.480 1 «4.154
». Oil atvd Gets Mmin; 25.410 28.118 54.057 74,884 72.425 151.070 145.065 111.55»
k. 5tett-©iFGs*s Mnw( 7.717 $Μ»$ 11.102 55.460 27.606 54.052 4X358 56.562
« . Qwan? up; 7.04* SJS72 10.555 0.085 0.804 11320 1X05» 12.044

λ 5ta«twfatoPtNr»ne 1 *9.6*9 154.424 148.178 258*07 285*74 X55359 589.521 522315
a, Oil and Gk IwkMi)' 11.599 14.104 15422 55,172 5X12» 5X168 61.878 55.051

ί 1 >Oi 1 sued Gee. Relttwty 63»9 8340 Sell» 15.002 16321 2230O 2X605 29.761
(2> Naturctl Gas iUHO 4.71» XSS4 7.506 18.080 1X807 50.667 5X275 26.19»

V Nott Oil awJ Gat; faluMrv 98.290 122352 152.556 205.725 250.746 282.172 527.445 266.564
Bcwctavtoi.&7al>e]ic«c- 46.29» 54.070 40.540 117*21 152.907 155351 172.742 145.852

i2> Textile. lajikci FiaAirts & Fetotww 9*49 11308 16.846 16.051 17.410 20.860 24.488 19.175
(J>Wced Pre-sluct». & Ctthce W«ed Tre-Utct.. 6.652 8.115 8.744 10345 0304 10.102 10.555 8.098
i4i Pape & Rtintinj 5.901 4.501 6.000 8350 0365 10357 10316 8.26»
15> Feitilwsts. CltetttieaF; & RuMvi FVxxkxt; 15.25» 15.454 17.544 24,120 52347 41.71» 51.755 41.569
16> ( an««l & Man MctallK Mi rectal fi»V* t; 5,277 4305 5082 5.506 5.896 T387 0300 8.28»
iT> ksn & Basse Stock- 5.14» X6SO 5775 6.614 S.902 11327 12.691 9.005

Fn>rep«»cret. Maskwsiv & Appaians 12,170 15.800 22.05» 15,155 14.850 24.486 54.505 26.485
(kKkkil Mawnfelitnwij IkwlKV: 540 »75 040 690 677 724 097 7X5

4- rintnnpi, gas* «ml wi(w 5.655 6*95 7,852 11.285 1X429 15*72 17.286 15.641
a. Efestikily 4.71] 5.640 6,455 0.525 1130» 12.657 14.684 15.42»
6, Ges. IS5 251 201 512 555 420 467 469
«, Wake*· Supply 7») 1.001 1,080 1.645 1.874 2.007 2.154 1.752

5- C'»*stmitott»tt 54.452 42.0K: 46.67» 61.762 67.616 76*91 86045 67.724

FTnMk.lMtl.an4 mMwmnt 75.44» 87.157 99582 146.740 175.855 194.010 259.959 205.842
a. Wkafeafc & Retail Γ 40.570 60.575 77,545 116,680 140.580 155.184 105.695 166.576
k-Natd 2.707 5358 5887 5.566 X925 6.762 7.687 6.555
c. RcMmianl 12.464 14304 18.151 24,686 20324 52.964 5X580 52.012

7. Tmm»|wrtoitwn A CawnwnKstmi 50.705 54.024 58551 51.957 55.190 64.550 79.825 74*11
a. Ttamspvtt 25.4Γ7 20344 51.40» 41357 42.756 49357 62374 56,085
i) > Kail Rtva.1 T ιηηφίιη 287 50» 504 622 744 005 S79
ii> Reodl 7 rj«v;pvsfl 14.425 14.652 18240 22.461 20305 20.028 27.095
(J)Staiianipi« 2,855 5.100 5050 4384 5321 6.650 8.062 7.496
(4) Rko·, Wkc Tiwtpai awd k'tny 1.746 1.022 1.074 2307 2.752 5.450 4.056 5.485
iS>A»Timj«rt 1,812 2377 2.545 5,664 X6T5 4.106 5.167 4,152
ik>T mispnii Scixkcs 4,587 5.010 5402 8.526 0.775 11.88» 14.180 12.079

k (ommnnioilton 5,5» 8 5.680 7,055 10.100 12.454 1X215 17.550 18,728
&. ΓιιηικήΙ. R«mnk and Rwinsos Strskt* 5*5» 8 45.082 >4.54» 69*02 71320 79.477 92.459 78381

a. Bant. 17,52» 17.700 20.207 25,825 24.426 28.057 55.047 50.568
k. ff(* Batik. Financial InMilMKtt; 5^247 5.818 4554 5.405 6.15» 6.769 7.651 6.056
5·. ΓηΜΚηΙ 5*MpfV7lt»ft5 Swxic^ 270 524 574 482 524 57S 656 520
A. Res* n.soo 15.640 17715 25.140 24307 26.875 50307 2X022
to. Bwattc-;; Stotxke; 6.759 8.480 11.410 15.041 15.7X5 17.190 10.710 16315

Sk w.«c 44.200 55.962 82.087 1*4.955 121.657 141.018 110.976
a. Gcnet-al Gtmarwnent 26355 20.755 52.12» 40.641 56.745 60.460 81.S51 61.625

i 1 · Gwtiwwnt A Jiuna^i.tMt anJ (Mittot 20.240 22.685 25004 28.440 5X495 44.490 51 .SIS 58.077
(2> Other Cte-xetwinct* Services 6316 7.048 0.124 12.102 1&3S2 24.061 50.055 22.648

k Private 1X127 14347 25854 41.446 4S310 52.177 5».I67 49350
i1 > Social Cctretnwmity Swvfcts 2.455 5.585 4.164 5.051 7.161 8355 0.075 S.581
<2> Recreational .ire.! Fntcttaiwmcnt Stotviees S»5 1.088 1.575 2,084 2.167 2.415 2.67» 2.189
i5> Htsitnl end HwroktW Sotiits 10.628 12.074 18207 55,412 5X885 41.500 46.514 58,58»

GBP 454514 552.56* 427,695 955,755 1.909,752 13*2*18 1.49X974 1355.521
CDPwxt^a 417.70» 404.255 57R.U57 _22il2L 1W*>

* : Mwmwm; **; Y«a\ pt4Nmn»Y Sywci

Swsnvto; Xctttntl Rwtoaw «'Statistic*.



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.

iRp. BMmi)

1905 m 1007 1008 IOOO 2000- 2001* 2002**
01-03

1, Market Prices
Exports, on Goods & Services n 9jm 157.533 174.871 506245 300,560 542002 612482 431.427
Imports, ort Gooijb. & Serv ices 12X657 140.812 176.600 415.058 301.654 407.036 485.700 318,320

2 Constant Prices.
Exports. e« Goods & Services m,m 112.301 121.158 134.707 01.864 116.104 118377 87.658
Imports on Gowk. & Serv ices 114.055 121,863 130.706 132.401 78,546 05.112 102773 68,122

3 Deibtor
Exports, co Coeds & Services 1143 1224 1443 375.8 4252 4673 517.4 4022
Import}, oo Coeds & Sen ices 1102 1155 1263 3120 384,0 428,0 472.6 4673

4, Tents ofTradet 1003=100) 105.0 105.0 1143 120,5 110,7 1002 100,5 1053

5. Real Import Capacity of hntports. 108,531 110,025 138.428 162271 101.606 126.881 120.600 02327

6. Terns of Trade Effect 4030 6.634 17270 27.563 0.833 10.687 11223 4668

7. GOP at constant prices 384,41* 413.708 433246 376375 370353 307,034 411.132 318,781

8 Gross, Donteslk Income 388,457 420.432 450.516 403.038 380,185 408,622 422355 321451

*; Figvres. **; Very fteliminarv Flutes,

Swwce: Central Bweaw οί Statistics and staff calculation.



ΠΙΝΑΚΑΣ 6.

T>MeUSehdH\fNhtME«trt U*S-20ii2
ilVVralSt»)

m m 1007 1008 10OD 2000 2001 2002
JarvOci

1 Phmvi 3C444 .1545 5.477 2327 2254 1.005 1.655 1.165
2 Ruhkt m\ I.803 1.505 1.010 855 881 814 724
5 Gamots 5305 5.IS2 4.181 5.817 5.77? 4.581 4.1.14 1855
4 SawnTiiNa 150 156 112 78 80 75 88 87
5 Textiles iso? 2.680 3300 .1461 5.086 5340 5.010 1500
6 Coffee 613 508 585 60? 474 5.14 186 175
7 Lok^.Shrinfs^ftm 1026 003 1.046 1.087 068 1.068 075 670
8 Ibndiciai 65,1 525 1.02? 1080 612 617 585 411
O tom Steel 521 6051 660 ooo 772 805 741 572

Ji) hi» Oi and Kernel m 1.017 \M 816 1.170 1.105 1222 1307
11 Mmmm\ 554 520 280 200 155 248 188 187
12 Copper 1.551 1307 1348 1.740 1.077 1.725 1.881 1310
1? Τ» 220 510 277 260 242 114 257 200
14 Pulp awr»d P^jvt 1301 1360 1.055 1460 1646 5.042 1555 1.000
15 PqpfXT 15? DO Itf 106 180 252 10? 57
16 66? 746 881 on 004 718 761 652
17 Tea »1 106 150 m 102 115 0? 83
IS Fertifaer 26$ 255 547 160 171 102 114 ICO
19 Glass ariGteswor 211 211 272 260 270 540 202 252
2D Efeckica) Appliances 2.715 5.502 3261 1815 5.401 6560 5.846 4355
21 Tma 65 64 52 681 650 604 504 515
22 Cement 0 IS 57 87 145 140 162 81
2? Totaeo 76 82 124 150 108 80 05 57
24 Ccpta Cakes* 6S 106 86 50 46 51 44 48
25 Xiekle 4 ID 574 115 165 210 560 200 35

QtteK I1I20 12.701 15.825 15246 15.160 18.805 1631? 15202

TeftlNatwOEiKifca 56.072 57.014 45.155 41.850 50.510 48354 45217 35.660

/a Exclwte *£\pcHts torn Batm

SdHCii Bonk Indonesia.



ΠΙΝΑΚΑΣ 7.

Tgbk I?, Kxpwrlt lw Prriuhval <1 mtnlrv of Pygmalion. I*h>4-2IHI2
(US6 million)

|005 1006 1007 IOOS |000 2000 2001 2002
Jan-Oct

Assart 7J?0 7,307 8.010 7.506 7-402 0.625 8,446 6.513
o/w Malaysia os? 1,1)0 1.357 I.35S 1.336 1.072 1.770 1367

Ttetilatid 703 S23 S4S 043 SI3 1.026 1064 S03
Philippines 500 6SS 704 707 605 S43 S15 531

3,767 4,565 5.46S 5.71 S 4001 6,523 5,364 3.553
Brunei 24 27 40 36 2S 26 2> 21
Vietnam 264 337 300 351 3.32 361 322 255
t arahoclia SO SO 70 65 60 52 72 51
Laos 1 1 1 > 2 1 1 1
Myanmar 60 7S 150 167 74 65 60 4M

Ho»$ Kong 1,657 1.625 1.785 1.865 1.330 1,555 1,200 SI2
Japan I2.2S& I2.S&5 I2.4S5 0.116 10.307 14,415 13,010 7308
Other Asia -627 -020 2-250 5.50S 3.505 1.&30 1,500 4376

Africa 670 6)0 777 404 005 l.l 14 I.OSI S14

USA 6,322 6,705 7.I4S 7.031 6.&07 8.475 7,740 5242
Canada 750 360 400 412 353 404 300 240
Other America 450 233 472 154 152 745 308 1.022

Australia and Oceania 620 5S0 783 010 1.020 1,040 003 1,025

Europe 7,355 7.4S2 0.112 S-273 7360 0,165 S.370 6217
European Union 6,727 6,705 8.408 7.474 6,744 8,451 7,440 5.414
o/w United Kingdom 1,120 1,103 1238 1-143 1-176 I.50S 1,383 S50

Netherlands 1,452 1.667 I-S42 1.512 1.543 1.837 1,408 1.054
Wrmanv 1,427 1,415 1.502 I.45S 1-217 1.367 1.232 465
Belgium & Luxemburg 550 TS0 706 S76 607 &57 7&2 54S
France 520 5 SO 400 547 503 7|S 663 430
Denmark III 141 146 143 142 135 IOO 72
Ireland 57 3& 55 4S 42 68 67 38
hah 783 744 826 &50 656 7|S 622 450
Greece 70 S6 SO 108 7S 00 04 64
Portugal 40 46 42 37 40 50 76 34
Spain 555 SI3 sss S60 742 032 o«4 610

USSR 154 134 S6 30 1 2 0 0

Total 45,4 IS 40,814 53.543 48.847 4S.665 62,124 56,321 47,800

Source: Central Bureau of Statistics.



ΠΙΝΑΚΑΣ 8.

lafek 1£> labss£ impure *>\ Emaal Saaito:atikga> iw?-2«Q2
(USS million)

1»»5 |W 1007 |9»8 1»»» 2000 2001 2002
Jan-Ocl

Assam 2,65> 2,S14 5,745 2,646 2,»77 5,565 5,106 2,661
Malaga 76? S|6 S65 627 5S» 1,12» 1,005 615
Thailand 757 1,081 S67 842 »55 1,10» S6? 717
Philippines, SI 00 127 65 55 115 »4 72
Singapore 2,56? 2,S56 5,411 2245 2.448 5,78» 5,147 2,504
Brunei 1 258 7 0 58 16 57 14
Vietnam 156 204 117 421 5»0 505 |7| 16»
< antbodia /a 4 650 0 2 1 1 0 0
Laos /a 0 0 1 0 0 1 0 0
Myanmar /a I0> 54 1» » 1» 22 21 25

Hong Kong 275 266 525 264 227 542 257 145
lapw »,21? 8,555 8252 42»5 2,» 12 5,5»7 4,68» 2,805
Other Asia 6,565 5,I4S 6257 4.857 4,510 5,4,14 5,»2» 424)1

Africa 56» 406 46S ,i»» 55» 548 56» 220

USA 4,756 5,150 5,441 5217 2,&57 5,500 5208 1,614
Canada sn S04 6S2 504 417 658 557 24»

Australia and Oceania 2,016 2,550 2,427 1,750 221» 2,55» 1,785 1,526

Ewofc 7,4SS 7257 0,744 6220 4,06| 4,S7S 5,»67 5,140
ow United Kingdom »02 1,140 1,084 »20 511 557 641 555

Netherlands S42 505 566 55S 547 454 544 217
Germany 2,81» 5,0 III 2,62» 2266 l,5»8 1,245 1,501 802
Belgium & Luxemhug 401 5»8 540 275 178 27S 215 124
Fiance 1,064 1,057 1,017 56S 571 400 5»7 245
Denmark 105 18? 15» 50 58 44 5X 51
Ireland 41 40 >5 25 51 66 42 2S
Italy ?»l 1,160 »|S 4X0 276 545 407 2S6
Greece 61 85 52 1» 2? 15 IS 11
Portugal s 217 >> 2 2 2 2 2
Spain 21» 542 570 160 206 IS5 its &5

USSR 458 406 2S7 77 0 0 10 0

Total 40,654 42,» IS 41,846 27255 24,005 55,515 50,962 25,466

Source; Central Bureau of Statistics,
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Table 2$. literal tote 19^2002 
tPmeit per Tear)

Tiny Deposits
Year Interbank Stale kink Mvaie national kank

call monev SB]
6

1
mo

■>

mos
6

tnos
12

ntt»
24

nvs
1

roo
,5

nws
6

mos
12

nv*s
24

w*

1905 15,6 14.1 143 153 14? 15.7 153 173 175 17.0 15.6 15.7

m 140 as 152 14.6 165 16.0 15.4 17.4 173 17.6 173 167

mi 273 145 17.7 17.6 153 15.5 15.4 22.0 21.0 17.4 172 166

m 623 403 47.4 585 256 223 15.6 46.7 403 26.6 21.4 16,0

m 256 25.1 253 253 252 273 172 25.6 24.6 25.4 213

2000 103 125 11.4 I2J 12.6 15.5 153 ll.l 122 125 12.7 14?

2001 150 16,6 14.6 15.6 153 145 166 145 153 143 12.6 164

2002/c 155 14.6 14.7 153 153 164 I&.I 15.0 16.1 155 15.6 17,6

/a Average tale of cweraigkt interest rate on Interbank Call Monev transitions recorded at the Jakarta Clearing House.V 4 V
h Hurt}' Jays Bank Indonesia Certificate transactions.

/c Avenge rate .kwnan-Oetoter 2002.

Soiree; Bank Indonesia
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1 able 32 , Staled ladirctatt of Real Sector Uevriomaoat. 1995-2002
ptrywr)

Revised

m 1407 m m 241)0 m 2002

Ifottncttv ('^apotc.viillwn K.WH) 45134 51.79? 58566 59.614 65.045 72546 77,428 65117 AfrettM
Seen! i.t»54 1.164 i m 112? IK4) 152« 1.662 m
fesdield 15.4?? 17.731 mi 21751 24535 27557 301S8 25161)

5,555 6,14? 7.858 75» &.514 4145 9l4?6 8645
lodasn 21.6WO 24136 &79S 11472 28522 5)188 33.073 27.434

I.M8 im low? 1151 1124 I.9U5 1143 I.88H

Cement Ssfo (Ibcmood Kw) 24.176 25.42D 27.402 191U? 14144 11.017 11115 m
Cement (eOTftea (Ihcwsand ton) 24.062 2.W 27.765 14143 «17711 »3Si 25188 20265 l&Vmm

Car&fotLimsi 3787W 525.75» 3S6.M 58.011 44.0W3 248341 244628 271.644 JtatmSae
Ci*araetol :άάμ 2tim 513.454 46198 82.641 251541 264441 248408
Kaescn^cf cac 31#» nm 75151 11.643 11112 46.8UI 35.188 23141

.')c^cfcSajb(li«nt L48538 1.425374 1.861.111 511.842 487156 864146 1575.788 1167.575 2W)2

Team Armal (tass») 3.6IOI64 4.230.5»? 4127.616 5.5114,298 3.672741 3.888458 5.908882 3564587 Jto-(W2»tG

C*p Loaded and litasled (Millwa tart 
leaded Iwenutiiitel m 14,0 186 214 12.5 82 U? 6)

J*vM3M2

leaded Domestic 1U4 114 0,5 4,0 4.0 73 12.0 84
Inko^lmcndiwtul 282 m 524 208 1?.? 15.4 185 128
I'nkatbd Dcskcsik; m 304 332 2?.? 278 241 562 24?

Seans· Stale tfcsmctty (\wim ('«awn Assocctuai and ('coital Ikoi dfSmsttts
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τ*ι»& <»ημ«»γ rrictiifa mmit*

m mi \m m 2000 2001 2002

Percentage claege of CPI (*) 6.1 58.5 20.5 3.7 115 11.0

Into

General CPI lime m 1682 202.8 210.5 2345 262.5
Foodstuff lime IQ8J mi 261.5 249.0 270.0 200.3
Prepared food and beverages nme 1052 173.0 215.*) 220.5 2615 202.0
llfttNIie lime 1055 1417 164.8 1752 1062 224.8
ί folhins lime 1042 191.7 230.7 245.3 267.8 280.3
Healh nme loss 1795 218.1 220.0 2555 272.4
Educalfoi lime 10*). 1 I47.e 165.3 183.0 211.4 235.6
Transport. & Coavnuntations nme 103.7 145.1 160.4 182.8 208.1 2452

Kxixl nme 1072 193.0 241.7 2405 266.5 206.5
ft vi Rkv nme 1122 233.4 202.8 im 273.5 530.0

Nonfood nme 105.7 152.0 177.7 1005 213.8 240.7

a (onsjaQKf price into a\ eras# of ihe year.

Soiree: Central Bureau of Siaiislfcs.
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skimmk
(19β*1Μ»Α

SiCK^’/C 1995 1996 199? 1996 1996 1999 2000 2001 200001

Aari<ult«ei40) 3550 400.0 445.0 7500 2915 4101 459.$ 567$ 6121

\i*$ftq«n}rine!5) 266.0 mo 3110 3900 175$ 2127 230$ 2747 3004

-VlaiurtacturiT^ t H SJ) 2560 2653 2750 455.0 2106 2611 277.9 3015 3310

Imports ISO) 230.0 242.5 261.0 5910 2155 269,0 $10$ 3557 3448

JM 2029 2310 592.0 4171 $65.7 461.4 5208 4952
ϊΛΟΐίλΙπ^: peucdeurc & gas 14$) 2910 3000 353.0 994.0 444.0 $69.8 $922 402.3 449.8
rarc*ew($) 1420 1725 204.0 4?4.0 $410 $553 6$26 661? 604.7

General index (327) mo 315 ago 5610 261$ $126 $528 402.? 412.8
General index excluding exports (281) 261,0 2600 2910 5600 2*00 297.8 320$ 367$ 317.8
General index exetadiifc exports of petroteon ($24 mo MO 3200 5810 2140 $10.8 $322 3840 3918

V S^i^l998oimanl - (insert bawl on 1993=100
Is Ff^vinitotetM ) under setfwwluran indlale wwteroiieK repr^id mitols^t>(Sv 
id Index c<'October2002,

Soeroe Ceniral Buieaw ofStafeics.
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Table 38. Approved Foreign Direct Investment bv Sector. 1985-2602 fa
fl'SS milliMU

Seclo» 1995 i m 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Agricrtwe U53 1306 437 965 413 390 .367 390

Forestov 0 136 & 6 9 5 26 9

listtf)' 231 SO >7 33 76 50 6 3

Mining A worrying 0 1.69? > 6 14 1 118 37

Mowlam? 3o„44i I&.SS4 2X017 *38» 6335 ‘>39? 5.145 2.88»
Rvd 1332 6‘>1 573 312 681 701 2X9 219
Tcxtik-sA. leaMnev 4?l 515 373 217 2*8 4»l 336 62
Wood! & w«edpo4tl$ 2(3 101 76 71 113 1.5? 21 24
Ityot Λ pujvt pn«JK is 2340 2.907 5.353 4) 1.412 S3 742 1»
C)nnifcafc& Mwraucrtkul 1^ 7362 12.376 6.176 326? 7.375 2316 1.785
N.omdulfc. mincrjits 2Ji> 7»3 1.457 237 1)0 10 108 21
Husk todai s 292 65| 357 39» 581 S3| 1.007 468
Othws. 3A& V>25 127 17 10 35 .337 298

('on$trtKlioa 206 297 .367 198 153 161 37 68

1 Mels and RcstKium I.79X 1.716 463 451 229 25? 6.S92 236

rnwspufl & «omniatafM& 533» m 5.906 79 183 121? 374 1358

ReaiwWi 2.675 1384 1271 171 302 178 6

t*lvr* m 1331 1.5X1 2.171 3396 3305 1.90* 1327

Total 4M® 29,776 3X127 1X557 10392 15284 15.043 6.499

/a IntakkMt upOul lw«slmc«l. town) rcjvcsfirts ttiginal anro*als plus excisions minus troHbtoas. 
b frdiawury dOu Jjmwy 6‘ .Vwfcl 2001.

Swce: InvoiiacN rawdtwiting IV*.*rJ.
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TaMe 39. Approved Domestic Investment bv SeeOtr. Ift9s2(l02 /a
(ftp hfllhtni

Sector 1005 10% 1007 1008 1000 2000 2001 2002 6

■terietltwe, fishery 
Oftj Mi ISM 14.(41 4.821 1386 1345 m 253

FoiCOtV 1476 46 1% 545 740 5Ϊ 446 0

460 11 111 & 1.14ft 78?

Mainrfactitmc 45.062 20.144 Mi 44.008 45.818 47372 45066 12.116
Iftvd Indus»!; TJ77 5.147 15.748 15.0» 6712 11676 II.IOO 4.726

Textile Industry 8J40 7.177 5366 6.708 1.158 2324 12 >5 450
Wwd InJusit; 620 2.042 1365 762 1.067 818 555 577
Iftttpcf Industry 27.425 5J78 15361 11.842 11754 222858 4.771 150
Chemical lodusiry 8.740 12304 22.464 15.450 1451 22357 1.041
XonMeralksVl metal 0.080 7.064 11.650 5355 61 506 56
Otkr Indus»»;' 2.470 4.477 S.050 1254 5.015 237S 4.428

Hi isso ST? 1.008 505 Hi 1007 1 Sftft

Hotels 5.702 4.QI7 2320 1.188 ms m 2.450 682

laUatt 4i>50 8.682 5.050 0j)ft 4301 255

5.066 5 1 Its. 4.60ft 5?fcft m. I3SS USO 1U7

Othcr> 2.080 45.(45 15325 5.005 51.728 56361 1.675 1.(06

T.el ^2» 100404 no?>s 60748 101 160 SS145 58 675

'a F^ttes icfer P intended capital investments. and rcptsctrt apprwak plus apptwcd expanse» minus cancellations.
b January-»kv4vi 2002.

Source; Inxcstment Ccwdinatitg Board
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lahMl investment Climate. 1WS-20U2

1005 loo*. |007 I** 1000 2000 2001 2002

Prtv ate Investment Kmiionittcnl
Private Investmcnti'ircKs Domestic Fixed Investment (%) 73.0 77.3 70,4 71,0 61,0 40,6 35.5 32.7
Domestic Credit to Pmate Sector (stock, *£. (»DP> 57 1 50.3 72,1 57,8 23.0 23.0 22.1 202 b
Real lending Rate 0.4 12,2 156 -25,0 60 14,7 7.0 6,3 h
Highest Marginal Cotpomte Tax Rate (%■) 30.0 30,0 300 30.0 30,0 30,0 30.0 30.0
It RG Composite Risk Rating 60,5 70,0 6tX3 41,0 51,8 54,8 56,3 58.5

GtmtMM»*
K RG (Wntpion Rating i 1A bad to good* 3.0 3.0 2,0 1.0 2.0 1.0 1,0 vs

K RG Bureaucratic Quality Rating i 1 - 6) 2.0 20 2.0 2.0 3,0 3,0 2.0 SS

K RG law and Order 11 - 6> 5.0 4.0 4,0 2,0 2,0 2.0 2.0

Opettm
Trade t imports exports.» (<DP t *.) 54.0 52.3 560 062 62.0 74,1 73.7 50.5 h
FDI inflows (net. % GDP) 22 2.7 22 -0,4 -1.0 -3.0 ss VS

WTO Member? vcs·<
yes yes yes yes yes yes yes

Unweighted Mean Tariff (%4 13,2 %v 0.5 10.0 vs w

Heritage Trade Policy Index (1-5, bad to good) 5.0 2,0 2.0 2,0 2,0 4.0 3.0 3.0

Infrastructure
Paved Roads. %. of total 52.4 53,7 56.4 47,3 57,1 57.1 ss VS

Motor vehicles (per 1000 persons) 68.1 75.5 82,5 86,6 88,0 002 00,5
CostofCalfctoUS|USS per 3 min) vs V. 44 33 42 sv ss 1.4
Internet l sets (per 10.000 pople) 2.6 5.6 102 25,0 43.5 05.0 1072 vs

f leetricity consumption ikwh per capita) 256.5 2SSS 320,0 320,4 344,6 3762 304,5

" ages and Productivity
Mininanm W age (US£ per year) 552 60S 541 181 267 317 338 407
labor Cost Per Worker in Mcmtifaeiuring (L SS per year) 1.452 1.5% 1,537 604 015 «02 oa<> -

Value Added Per Worker in Manufacturing (USS per year) 7,146 SL633 7.461 3,500 5,410 6.128 5.760 vs

labor Force with Sectary Kdueation (%· of total) sv 16.3 184 23.7 24.1 ss vs

R&D fXpendiUnvi%. of GNI) " «■

/a Governance indicators produced by Transparency International. Heritage FoiwblHik and also fn>m Kaufmann et al (2001).. 
bA& per June 2002

Source: World Development Indicators


