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  תקציר

והמדינה בעלת שיעור  בגודלה 3-הדמוקרטיה ה ,בגודלה בעולם 15- ההיא המדינה  אינדונזיה

בגודלה במונחי  16- ההכלכלה  הינה נזיתהאינדוהכלכלה  המוסלמים הגבוה ביותר בעולם.

 )2011שעברה (בשנה כבר בגודלה במונחי תוצר ע"פ כוח קנייה.  15- התוצר נומינלי והכלכלה 

, במונחי תוצר נומינלי בגודלה בעולם 16- ככלכלה ה הולנדאת מקומה של  אינדונזיהתפסה 

בדירוג ולהתמקם  מקסיקוודרום קוריאה, ספרד את גם צפויה לעקוף  2017כשעד שנת 

 תכאחככוח כלכלי עולה ואינדונזיה בכדי, נתפסת כיום לא . לה בעולםבגוד 13- ככלכלה ה

כשעל פי ההערכות ארוכות הטווח צפויה  ,הכלכלות הצומחות בשיעורים הגבוהים ביותר

  בעולם. הגדולותהכלכלות  8- אינדונזיה להיות אחת מ

  

ומושפעת יכה הפרטית ידי הגידול של הביקוש הפנימי והצרעל כלכלת אינדונזיה מונעת בעיקר 

ולמעמד הודות לגודלה הרב של האוכלוסייה המקומית וזאת  - חיצוניים מאירועיםפחות 

המשך העלייה בהיקף ההשקעות אלה, יחד עם הביניים הגדל באופן עקבי בשנים האחרונות. 

תוך  פגיעה משמעותיתעזרו לה לצלוח את המשבר העולמי כמעט ללא הזרות והפנימיות, 

אף על פי שקצב  .צמיחה עקבית ויציבה וגידול בתוצר למרות המשבר החמור שמירה על

בהשוואה לצמיחה שנתית  ,4.5%- לכ 2009צמיחת הכלכלה הואט במידה מסוימת בשנת 

- ב 6.1%, חזרה הכלכלה לקצב צמיחה של 2007-2008בשנים  6%-של למעלה מ ממוצעת

  .2011-ב 6.5%-ו 2010

  

לאחד מיעדי ההשקעה המבטיחים והצומחים בעולם ולאחד יה הפכה אינדונזבשנים האחרונות 

עם התייצבות השלטון והמערכת  האטרקטיביים ביותר מבין השווקים הצומחים.היעדים 

' ובמקביל להמשך יישומן של הרפורמות הכלכליות 90-הפוליטית לאחר ההפיכה בסוף שנות ה

ההשקעות הזרות במדינה.  במשק ובמערכת הפיננסית,  התקבל גידול מהיר ועקבי בהיקף

מדורג על ידי סוכנויות הדירוג השתפר מהותית בשנים האחרונות ו אינדונזיהדירוג האשראי של 

במדדי הסחר והתחרותיות דורג המשק  .בינוניתמשקף רמת סיכון ה סבירה יחסית ברמה

  . 1ךנמו-במיקום בינוני וקלות העסקים דורגכשבמדד השחיתות האינדונזי במיקום בינוני, 

  
מיליארד  206-כ בשיא של 2011הסתכם בשנת  אינדונזיהשל  והשירותיםיבוא הסחורות 

בשנת עקב ההאטה הגלובלית הצפויה  .13.5%וריאלית של  27%של נומינלית דולר, עלייה 

(היקף כולל של  6%-צפוי הגידול בהיקף יבוא הסחורות והשירותים בשנה זו לרדת לכ, 2012

                                                 
1
 מיקום גבוה=שחיתות נמוכה 
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) צפוי היבוא לחזור לגידול 2013-2014, אולם כבר בשנים שלאחר מכן (מיליארד דולר) 218-כ

  ).9%- (וגידול ריאלי של כ 11%-ספרתי ממוצע של כ-דו

  

- מיליארד דולר, גידול נומינלי של כ 235-בכ 2011הסתכם בשנת יצוא הסחורות והשירותים 

 13%-של כצפוי גידול  2012. בשנת 14%בהשוואה לשנה שעברה וגידול ריאלי של  35%

- צפוי היצוא לרשום צמיחה של כ 2013-2014. בשנים 6.5%בהיקפי היצוא וגידול ריאלי של 

  בשנה. 9%בשנה וצמיחה ריאלית  18%

  

, חומרי אנרגיהבעיקר בייצוא של  אינדונזיהשל בסחורות בשנים האחרונות מתמקד הסחר 

, חומרי אנרגיה בוא שלויי  וגומי, שמנים ושומנים מבע"ח וצמחים מכונות וציוד חשמלי,

מדינות היצוא העיקריות . מכשור מכני וציוד מחשבים, מכונות וציוד חשמלי, ברזל ופלדה

כשמדינות היבוא , קוריאה-יפן, סין, סינגפור, ארה"ב ודרום(על פי סדר חשיבות) הן 

    קוריאה וארה"ב.- סינגפור, סין, יפן, דרוםהעיקריות הן 
  

  

הסתכם בשנת  אינדונזיהוישראל של המדווח  היקף הסחר :האינדונזי -יחסי סחר ישראל 

יצוא לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  15% - , עלייה של כמיליון דולר 137-בכ 2011

בהשוואה  34% - מיליון דולר, עלייה של כ 17 - בשנה זו הסתכם בכ מישראל הסחורות

ליון דולר, עלייה של מי 120 - הסתכם בכ לישראל יבוא הסחורותלתקופה המקבילה אשתקד. 

של ישראל  (המדווחים) בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ענפי היצוא העיקריים 16% -כ

ענפי היבוא כימיקלים, מכשור רפואי וכירורגי, מתכות וציוד טלקומוניקציה. הם  לאינדונזיה

  מוצרי טקסטיל, מכונות ומכשירים מכניים, פלסטיק וגומי.הם  מאינדונזיההעיקריים 

  

עם אינדונזיה, הסחר עם חברות  רשמיים חרף העובדה כי לישראל אין קשרים דיפלומטים

אינדונזיות פרטיות מותר וזאת על פי הוראה מיוחדת של משרד המסחר האינדונזי. למרות 

שהיקפי היצוא הרשמיים נמוכים ממה שמתקבל בפועל (מסחר דרך מדינה שלישית), היצוא של 

  שמעותית יחסית לפוטנציאל האדיר.ישראל לאינדונזיה נמוך מ

  

הצמיחה המשך עבור היצוא הישראלי במיוחד לאור  פוטנציאלי מהותימהווה יעד  אינדונזיה

הפוטנציאל הצפויה בשנים הבאות והגידול בביקושים הפנימיים ובהיקפי היבוא.  המהירה

ואי ותרופות, ציוד ציוד רפטכנולוגיה, -אגרוהגבוה עבור היצואן הישראלי טמון בעיקר בענפים: 

  אנרגיה חלופית.למוצרים ושירותים כימיקלים ומינרלים ו, ITושירותי טלקומוניקציה, מוצרי 
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  רקע כללי

  תעודת זהות

  

 -המשתרעת על שטח של כ ,מזרח אסיה-בדרום אייםת היא מדינ ,האינדונזיתהרפובליקה 

עם , וכלסות ביותרת המדינות המא) ונחשבת כאחע"פ שטח בעולם 15קמ"ר ( מיליון 1.9

הארכיפלג האינדונזי נחשב לגדול בעולם, בעולם).  4( אישמיליון  245 -כאוכלוסייה המונה 

  .ק"מ 4800אלף איים הנמתחים לאורך קו המשווה למרחק של  17 -והוא מונה למעלה מ

והמשטר  (המדינה המוסלמית הגדולה בעולם) האוכלוסייה באינדונזיה הינה מוסלמית ברובה

  . (הדמוקרטיה השלישית בגודלה בעולם) פרלמנטרי בראשו עומד נשיא המדינה- דמוקרטי הוא

  

והיא בעלת גבול עם פפואה  כגון: נפט, גז טבעי, נחושת וזהבהמדינה עשירה במשאבי טבע 

, (מדינות שכנות: אוסטרליה, הפיליפינים, וייטנאם ומלזיה , בורנייגינאה, מזרח טימור-ניו

מזרח - איגוד מדינות דרום :אינדונזיה חברה בארגונים בינ"ל רבים ביניהם .ותאילנד) סינגפור

כשעד לאחרונה הייתה חברה גם  ,20G - וה )WTO, ארגון הסחר העולמי ()ASEANאסיה (

בגודלה  15-בגודלה מבחינת תוצר נומינלי וה 18-כלכלת אינדונזיה היא הכלכלה ה באופ"ק.

 יום אחת מהכלכלות הצומחות והמבטיחות ביותר.מונחי כוח קנייה והיא מהווה נכון להב

  .)(IDR רופיה אינדונזיתהמטבע המקומי הינו 

  

האיים המרכזיים מחוזות ומחוז מיוחד של הבירה ג'קארטה.  33- מחולקת ל אינדונזיהמדינת 

אקלים הוסולאווסי. , (איריאן) , ג'אווה, גינאה החדשה(קאלימאנטן) הם סומטרה, בורנאו

את עצמאותה ומאופיין במונסונים משוונים.  עקב מיקומה הגיאוגרפי על קו המשווה טרופי הינו

 עם סיום 1945- (הכריזה על עצמאות בלאחר מאבק ממושך  1949-ב מהולנד אינדונזיהקיבלה 

  . )הכיבוש היפני

  

שיעור קטן רק אף ש ,)"Bahasa Indonesia"( "אינדונזית"שפתה הרשמית של אינדונזיה הינה 

או  "יאוונית" מתושבי המדינה דובר אותה כשפת אם. השפה הנפוצה באינדונזיה היא יחסית

האינדונזית מדוברת כשפה שנייה ומשמשת  בעוד )ג'אווה איבעיקר ב תמדובר( "ג'וואנזית"

 .בעיקר לתקשורת בין עמיה השונים של אינדונזיה וכשפת הממשל
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שהיא גם העיר המאוכלסת ) "Jakarta"(קארטה הבירה ג' ביותר היאוהחשובה המרכזית  ירהע

מיליון תושבים) והגדולה ביותר במדינה. בנוסף מהווה ג'קארטה את המרכז  10-ביותר (כ

בין יתר הערים המרכזיות במדינה נמנות  הפיננסי, המסחרי, התרבותי והפוליטי של אינדונזיה.

  )."Medan"( ןאד) ומ"Bandung"(, באנדונג )"Surabaya"( יהאבאסור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נתונים נוספים:

 בעולם) 15( קמ"ר  1,912,443 שטח

 בעולם) 4( 245,613,043 אוכלוסייה
  1.1% שיעור גידול אוכלוסין

  )%6 +:65, %67 :64-15, %27 :14-0( 2.28  חציון הגיל

, הולנדית, יוואנית (השפה המדוברת)(השפה הרשמית),  אינדונזית שפות
  תסינית, אנגלי

 3%אחר  2%, הינדים 3%קתולים  ,6%, פרוטסטנטים 86% מוסלמים דתות

  דמוקרטיה נשיאותית משטר

  41%אחר , 3% , מאדורסים15% , סונדאנזים41% ג'אוונזים  הרכב אתני

 סוסיליו באמבאנג יודהויונו :נשיא ראש המדינה

 מהנשים 86%מהגברים,  94%, 90.4%כללי:   יודעי קרוא וכתובשיעור 

 26% אוכלוסייה מתחת לקו העוני

 בעולם) 155דולר ( 4,200 פש (במונחי כוח קנייה)תמ"ג לנ



 

  
  
  

 מכון היצוא  – אגף כלכלהנכתב ע"י 
 

8

 אגף כלכלה

 

  )2011(סוף  6.7% שיעור אבטלה

בדיל, ברזל, גז, דגים ופירות ים, זהב, כסף, נייר ומוצריו, ניקל, נפט, עץ,   משאבי טבע עיקריים
  פחם וליגניט

תפוחי אגוזי קוקוס, אורז, ירקות, פירות, קפה, שמן דקלים, תבלינים,   ענפי חקלאות עיקריים 
  אדמה

חומרי בניין, טקסטיל, כימיקלים, כלי רכב, מוצרי אלקטרוניקה, מוצרי נפט  ענפי תעשייה עיקריים
 וגז, מוצרי עץ, מתכות

 )IDR( רופיה אינדונזית מטבע

  

  וחולשות זקותוח

  

  חולשות          חוזקות  
 גידול מהיר של התוצר המקומי �

  

צמיחה יציבה ועקבית (גם בשנות  �

 ולמית)משבר והאטה ע

  
 

 ביקושים פנימיים חזקים �

 

 מערכת בנקאית חסינה ומפוקחת �

  
 

תהליכי רפורמה מהותיים ושכלול  �

 השווקים

 

 פתיחות למערב ותלות בצמיחה �

  
 

נתונים פיסקליים מצויינים (חוב  �

ממשלתי נמוך ועודף במאזן 

 התשלומים)

 

פוטנציאל גדולים, משאבי טבע  �

וגיוון במקורות המשאבים חקלאי רב 

  יה, חקלאות, מינרלים)(אנרג

 

 שחיתות וחוסר שקיפות �

 

 תשתיות לא מפותחות �

  
 

 מחסור בכוח עבודה מיומן �

 

מתחים בין גזעיים העלולים לגרום  �

 לחוסר יציבות פוליטי
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  מדיני- פוליטי

שיטת הממשל שלישית בגודלה בעולם (אחרי הודו וארה"ב). האינדונזיה היא הדמוקרטיה 

נשיא הוא בדומה לרפובליקות הדמוקרטיות בעולם ה. רטיתדמוק-נשיאותית-רפובליקה היא

, האחראי על ניהול ענייני הפנים והחוץ, והמפקד העליון של הצבא. הנשיא ממנה ראש המדינה

את שרי הממשלה אשר אינם חייבים לכהן כחברים בבית הנבחרים (בדומה למשטר הנשיאותי 

  בלבד. בארה"ב) ותקופת כהונתו קצובה לשתי קדנציות רצופות

  

במערכת פוליטית רב מפלגתית.  , כאשר המפלגות פועלותמועמד הנשיאות הינו נציג מפלגה

הרשות המחוקקת מורכבת הרשות המבצעת היא הממשלה, כמו רוב הדמוקרטיות המודרניות 

עצמאית ונפרדת ישות הרשות השופטת היא מחברים נבחרים ומפקחת על הרשות המבצעת ו

 MPR  )Majelis,אסיפת העם המייעצת""היא יצוגי הבכיר במדינה יהגוף המשאר הרשויות. 

Permusyawaratan Rakyaדיווח  תאת החוקה, מקבל נתומתק כתפעם בשנה, תומ תמתכנס) ה

ויש לה הסמכות להדיח את  היישום הפורמלי של המדיניות שנקבעה על , אחראיתמהנשיא

 DPR  )Dewan", יגות העםמועצת נצ"משני בתי נבחרים:  הנשיא. האסיפה מורכבת 

Perwakilan Rakyat 5-חברים הנבחרים כנציגי מפלגות פוליטיות אחת ל 550-) המורכבת מ 

 DPD  )Dewan, "ומועצת הנציגים האזוריים"שנים והיא הגוף המחוקק המפקח על הממשלה 

Perwakilan Daerahחברים הנבחרים כנציגי המחוזות השונים במדינה. 130-) המורכבת מ  

 

הרשות השופטת באינדונזיה כוללת בתי דין של המדינה, בית דין גבוה, בית דין עליון ובתי דין 

בעלי סמכות בנושאים מסחריים ומנהלתיים. כמו כן קיים בית דין חוקתי שדן בנושאים הקשורים 

קיים גם בית דין , ובנוסף לאלו לבחירות, מפלגות פוליטיות והיקף הסמכות של רשויות המדינה

 .ענייני דתל

  

 ,בשלהי מלחמת העולם השנייה וסיום הכיבוש היפני 1945-אינדונזיה הכריזה על עצמאותה ב

אשר במהלכו כוננו היפנים ממשלת בובות מקרב אנשי המפלגה הלאומית ותמכו בהקמת ועדה 

שדנה בעצמאות. במהלך המלחמה כבשו הכוחות היפנים את האיים האינדונזים מידי 

והשליטו בו שלטון קולוניאלי. לאחר הסתלקות  17-במקום החל מהמאה ה ההולנדים, ששלטו

יפן מהאזור סירבו ההולנדים לוותר על שליטתם באזור וניהלו מול התנועות הלאומיות 

שנות לחימה אולצה הולנד  4-האינדונזיות קרבות עיקשים. רק לאחר לחץ בינלאומי כבד ו

 )Sukarno( אחמד מחמד סוקארנועה הלאומית להכיר בעצמאותה של אינדונזיה ומנהיג התנו

  הוכתר לנשיאה הראשון של "הפדרציה האינדונזית".
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משטר של החליף סוקארנו את המשטר הפדרטיבי בבמהלך שנותיו הראשונות כנשיא, 

. כלפי חוץ ניהל סוקארנו רודניותגברו נטיותיו ההלכו ובשנים הבאות כשריכוזית,  רפובליקה

כלפי פנים ניסה להשליט את כאשר  ברית המועצותו סיןהתקרב לפרו סובייטית ו מדיניות

נחלש כוחו של סוקארנו  60-שנות הב. אוטונומיה התרבות הג'אווית על המיעוטים שביקשו

כושל סיון הפיכה קומוניסטי יבמדינה. לאחר נ קומוניסטיתפעת המפלגה הובמקביל גברה הש

תוך כדי דיכוי אכזרי של על המדינה  ,)Suharto( סוהארטו ו של הגנרל השתלט הצבא, בפיקוד

חרף חילופי הגברי בצמרת השלטון המשיך סוהארטו לנקוט במדיניות  .המרד הקומוניסטי

 הריכוזית של קודמו, אשר דגלה בריכוז הסמכויות והשליטה במדינה בידי הממשל בג'קארטה.

  

מערבית -אינדונזיה לשגשוג בזכות מדיניות פרואומנם תחת שלטונו של סוהארטו זכתה 

אולם סכסוכים פנימיים והאשמות רבות בשחיתות גרמו  ,נפטורפורמות כלכליות בתעשיית ה

נאלץ סוהארטו  1998. בשנת דמוקרטיהולהתרבות תנועות הקוראות ל אופוזיציהלהתחזקות ה

באסיה, ושנה לאחר מכן נערכו במדינה בחירות החמור להתפטר בעקבות המשבר הכלכלי 

 . , לראשונה מאז עצמאותהדמוקרטיות

  

, הייתה אינדונזיה תחת שלטון רודני, בו שלט 1998אי במ סוהארטו עד להתפטרותו של הנשיא

 יוסוף חביבי,, סוהארטו הנשיא בפועל ומינה את רוב הנציגים בבית הנבחרים. מחליפו של

מגוואטי  הנשיאה ,רחמן וחיד- עבד א שנמשך עם הנשיאיםהתחיל תהליך של דמוקרטיזציה 

שינויי חוקה, בוצעו עד כה  4באמצעות  .סוסילו במבנג יודהויונו והנשיא הנוכחי סוקרנופוטרי

בנוסף, כוחה  .והשופטתהפעלה של הרשות המחוקקת, המבצעת הבארגון ו מהותייםתיקונים 

כתוצאה מהליך באופן מהותי  בניהול המדינה השתפר ומרכזיותה DPR-ומעמדה של ה

לשאר  סמכויות מהשלטון המרכזי בג'קרטהה על רקע ביזורכש שחל במדינה, הדמוקרטיזציה

. חרף תהליכי הדמוקרטיזציה והמעבר DPD-ה של הגם מעמדבמקביל , השתפר מחוזות

כאשר מיעוטים בדלנים רבים  ,במדינהחוסר היציבות קר יותר, נמשך למשטר מבוזר ומבו

מנסה להבטיח את המשך קיום אינדונזיה כמדינה מנגד שואפים לאוטונומיה, בעוד הצבא 

  .ריכוזית אחת

  

מכהן בתפקיד  ,)Susilo Bambang Yudhoyono( יודהויונו סוסילו במבנגנשיא אינדונזיה, 

 המכהנתהנשיאה  גבר על 2004בבחירות שנערכו בשנת ייה. וזוהי כהונתו השנ 2004משנת 

רף וגנבחר בשנית תוך שהוא  2009חירות שהתקיימו בשנת , כשבבמגוואטי סוקרנופוטרי

  מהקולות.  60%-למעלה מ
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הצלחתה הכלכלית של אינדונזיה תחת שלטונו והצורה החלקה בה עברה את המשבר העולמי 

בשעה ששכנותיה נפלו למיתון עמוק, תרמו רבות לבחירתו לכהונה שנייה ולהתחזקות המפלגה 

  ודהויונו עומד בראשה ואשר הוקמה בצלמו ובדמותו).  הדמוקרטית  (מפלגת השלטון שי

  

בתקופה האחרונה נמצא מעמדו של יודהויונו בירידה עקב מחלוקות פוליטיות מהותיות 

שהביאו לפגיעה בתדמיתו. משנתו של הנשיא יודהויונו הדוגלת בהמשך קידום הרפורמות 

ין השמרנים הכלכליות במדינה והמלחמה בשחיתות, מעוררת מתחים מתמשכים ב

מפלגות שונות דחקו בו למצוא פתרונות  6-העובדה כי ממשלתו מורכבת מ לרפורמיסטים.

דבר אשר נתפס על ידי העם  –גמישים למתיחות הפוליטית המתעוררת חדשות לבקרים 

  האינדונזי כפשרנות וכחוסר מנהיגות. 

  

מפלגות;  6- קואליציית השלטון מורכבת כאמור מ

מפלגת השלטון  ),PDהמפלגה הדמוקרטית (

Golkar )Party of the  Theבראשה עומד יודהויונו, 

Functional Groups ( המפלגה השנייה בגודלה

 PAN )National Mandateומפלגת השלטון בעבר, 

Party( ,PKS )the Prosperous Justice Party( ,PKB 

)the National Awakening Party( ,וה- PPP )the 

nt PartyUnited Developme( .PD ו-Golkar הן 

, PANלאומיות, כאשר כל היתר (-מפלגות חילוניות

PKS ,PKB וה-PPP הן מפלגות בעלות אוריינטציה (

  דתית מוסלמית.

  

אנשי מפתח מרכזיים בשלטון ובפוליטיקה האינדונזית מלבד הנשיא יודהויונו הם סגן הנשיא, 

ג'ונו הוא נגיד הבנק המרכזי של אינדונזיה . בודיאבוריזל בקריויו"ר הקואליציה,  בודיג'ונו

לשעבר, כלכלן מוערך שרכש את השכלתו במוסדות אקדמאיים באוסטרליה ובארה"ב. בקרי 

בהווה והמועמד הנבחר מטעם מפלגתו  Golkar-הוא איש עסקים בעבר, ראש מפלגת ה

לנשיאות  לא הצהיר במפורש על כוונתו לרוץ בבחירותעדיין למרות שלנשיאות אינדונזיה. 

  צחון.יבקרי כמועמד מוביל לנכיום , נחשב 2014-שיתקיימו ב
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  אינדונזיה-יחסי ישראל
  
  

אולם קיימים קשרי מסחר  מכוננות יחסים דיפלומטייםאינן  ואינדונזיהישראל באופן רשמי 

  בדרגות שונות בין המדינות (בעיקר דרך מדינה שלישית). 

  

 סוהרטואצל נשיא אינדונזיה  ,יצחק רבין ,זאדראש ממשלת ישראל ' ביקר 90-בשנות ה

 בישראל. ,רחמן וחיד-עבד אובהמשך דווח על ביקורים לא רשמיים של נשיא אינדונזיה הרביעי, 

ראל ואינדונזיה בעצרות האו"ם ודנו בחימום כמו כן נועדו מספר פעמים שרי החוץ של יש

היחסים בין המדינות, אולם באופן רשמי כל עוד לא יושג הסכם עם הפלסטינים ימנעו 

האינדונזים להפוך את היחסים לרשמיים. גורמי ממשל בכירים באינדונזיה אף הביעו מספר 

שאינדונזיה נחשבת פעמים את רצונם ליטול חלק פעיל במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים, כ

  בזירה הבינלאומית כמדינה מוסלמית מתונה בעלת אינטרס מובהק לקידום השלום במזה"ת.  

  

תקשו לקבל אך י(אזרחי ישראל אינם מנועים באופן גורף מלבקר במדינה,  ,ברמת הפרט

. על פי הנוהל הקיים לבקר בישראלבאופן עקרוני גם אינדונזים רשאים  מנגד) כשאשרת ביקור

יכולים להיכנס למדינה רק באמצעות הזמנה מגורם מקומי המשמש ום אנשי עסקים הי

שגרירות ישראל בסינגפור באמצעות מסייעת בדרך כלל כספונסר לביקור. אם אין כזה בנמצא, 

יועץ מקומי המשמש כספונסר לעת מצוא. עם זאת, לעתים מסרבות הרשויות להיענות לבקשה, 

  .מדינהבהתאם לאירועים הפוליטיים ב

  

היה איסור חוקי על חברות אינדונזיות לסחור עם ישראל, אולם חילופי השלטון  בעבר

' והשינויים המהותיים שהתחוללו ברמה הפוליטית והמדינית 90-שהתרחשו בסוף שנות ה

עם  סחרל לפתיחות והתגמשות התנאים הנוגעים ,המגמה בשלטון במדינה, הביאו לשינוי

ה פריצת דרך בכל הנוגע לסחר בין ישראל לאינדונזיה בעקבות הושג 2001בינואר  .ישראל

באינדונזיה. במהלך ביקור זה שכלל גם בכירים ממשרד התמ"ת הישראלי  ביקורם של

מכתב משר התמ"ס האינדונזי  לידי הנציגים הישראליים, נמסר וחידפגישה עם הנשיא 

כתב בכלי התקשורת לאחר פרסום המ אין מגבלות על הסחר בין המדינות. המצהיר כי

ולא  פורסמה הבהרה מצד האינדונזים לפיה המכתב מתייחס לפעילות הסקטור הפרטי בלבד

מכתב זה מקובל כולל השתתפות במכרזים ממשלתיים ועסקים עם חברות בבעלות ממשלתית. 

ועד היום יחסים עסקיים בפרופיל נמוך בסקטור הפרטי  אינדונזיותהחברות הומכובד על ידי 

העתק של המכתב בשפת המקור ובתרגום לאנגלית  – להסכמת הממשל האינדונזיזוכים 

  מצורף לנספח בסוף הסקירה.
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  אינדונזיהכלכלת 

היא אחת הכלכלות הצומחות בקצב המהיר ביותר בעולם. נכון להיום הכלכלה  אינדונזיה

דלה במונחי בגו 15-הבגודלה במונחי תוצר נומינלי והכלכלה  16- ההינה הכלכלה  האינדונזית

מזרח אסיה וככלכלה החמישית בגודלה ביבשת - בדרוםתוצר ע"פ כוח קנייה. ככלכלה הגדולה 

פוטנציאל  עםכוח כלכלי עולה  אינדונזיה), מהווה סין, יפן, הודו וקוריאה(אחרי  אסיה כולה

את גודלה  האינדונזית להכפילהכלכלה  כעשור הצליחה.  תוך כלכליתמעצמה להיהפך בעתיד ל

. בשנים הבאות צפויה בשת אסיה כולהיולהיחלץ ממשבר כלכלי חמור שזעזע את  6 פי

כבר  .מבוססותגדולות ואינדונזיה להמשיך לצמוח בקצב מהיר והיא עתידה לעקוף כלכלות 

 בגודלה בעולם 16-ככלכלה ה הולנדאת מקומה של  אינדונזיהתפסה  )2011שעברה (בשנה 

 מקסיקוודרום קוריאה, ספרד את גם צפויה לעקוף  2017כשעד שנת , במונחי תוצר נומינלי

יר כוח קנייה צפויה אינדונזיה להשאמונחי ב .לה בעולםבגוד 13- ככלכלה הבדירוג ולהתמקם 

המהירה של על פי התחזיות ארוכות הטווח, הצמיחה כש, מאחור גם את איטליה ואוסטרליה

הכלכלות הגדולות  8-משורים הקרובים והיא חזויה להוות אחת אינדונזיה תמשך בעכלכלת 

  מחצית המאה נוכחית.סוף בעולם עד 
  

  אינדיקטורים עיקרייםכלכלות אסיה המובילות, 

 תוצר נומינלי

2011 (B$) 

 אוכלוסייה

(M)  

צמיחה 

 שנתית

  ממוצעת

2007-2010  

(%) 

 צמיחה שנתית

  ממוצעת

2013-2014 

(%) 

יבוא סחורות 

 ושירותים

2011 (B$) 

יבוא סחורות 

 ושירותים

2013-2014 

 * )%- גידול ב(

 11.7 1,898 8.3 10.9 1,320 7,052 סין

 4.5 945 1.5 0.0 127 5,922 יפן

 12.9 546 8.3 8.2 1,202 1,960 הודו

 6.3 631 4.3 3.5 50 1,077 ד. קוריאה

 9.1 206 6.6 5.8 246 827 אינדונזיה

 5.4 323 4.2 3.9 23 475 טיוואן

 6.0 251 4.7 3.3 68 349 תאילנד

 8.2 484 4.8 6.0 5 267 סינגפור

 6.6 219 5.4 4.2 29 265 מלזיה

 7.0 82 5.2 5.1 102 235 פיליפינים

 12.0 117 7.4 6.7 89 124 וייטנאם

  2013-2014 שיעור גידול שנתי ממוצע ביבוא סחורות ושירותים(*)
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ומושפעת די הגידול של הביקוש הפנימי והצריכה הפרטית יעל כלכלת אינדונזיה מונעת בעיקר 

ולמעמד  לגודלה הרב של האוכלוסייה המקומיתוזאת הודות  - חיצוניים מאירועיםפחות 

המשך העלייה בהיקף ההשקעות אלה, יחד עם הביניים הגדל באופן עקבי בשנים האחרונות. 

תוך  פגיעה משמעותיתללא עזרו לה לצלוח את המשבר העולמי כמעט הזרות והפנימיות, 

אף על פי שקצב  .שמירה על צמיחה עקבית ויציבה וגידול בתוצר למרות המשבר החמור

 6%-מצמיחה של למעלה מ 4.5%-לכ 2009צמיחת הכלכלה הואט במידה מסוימת בשנת 

  .2011- ב 6.5%-ו 2010-ב 6.1%, חזרה הכלכלה לקצב צמיחה של 2007-2008בשנים 

  

שתומך בצמיחה החזקה של אינדונזיה הינן הרפורמות הכלכליות גורם משמעותי נוסף 

הוביל שינויים והתפתחות המגזר הפיננסי במדינה. הנשיא המכהן, סוסיליו באמבאנג יודהויונו, 

השימוש באג"ח ו סי (בין היתר בתחום המיסוי, המכסמשמעותיים בפיתוח הסקטור הפיננ

. למסחר הוגן ינה ומנגנוני הפיקוח והבקרהקצרות טווח), תוך כדי עידוד שווקי ההון במד

. םהתקדמותה של אינדונזיה תחת שרביטו של יודהויונו באה לידי ביטוי גם בנתוניה הפיסקליי

המאזן המסחרי  ,וכך גם הגירעון התקציבי תוצר ירד באופן עקבי בשנים האחרונות-יחס החוב

הבינלאומיות  דירוגהסוכנויות ת א הובילו אלו -  גדל והעודף במאזן התשלומים התרחב בהדרגה

  לרמת השקעה. את דירוג האשראי של המדינהבעקביות להעלות 

  

מתמודדת עם אתגרים עדיין אינדונזיה  התקדמותה המשמעותית בשנים האחרונות,יחד עם 

, פיתוח התשתיות, שחיתות שלטונית, בירוקרטיה ורגולציה החינוך בנושא העוני, פשוטיםלא 

. קשיים ואתגרים אלה מעמיקים את השסעים וכלכליים בין המחוזות השוניםופערים חברתיים 

  .והכלכלית , החברתיתבחברה האינדונזית ומהווים גורם שלילי ליציבותה הפוליטית

  

ממקורות  47%-המהווה כ התעשייהסקטור הוא  באינדונזיההסקטור הגדול והמפותח ביותר 

מכלל העובדים בלבד  13%-כעל תעסוקתם של  סקטור זהאחראי בניגוד לגודלו  , אולםהתוצר

 בין בגודלה. 7-ויצואנית הגז הטבעי ה אינדונזיה היא יצואנית הבדיל הגדולה בעולםהמשק. 

, טקסטיל, מוצרי הלבשה והנעלה, מוצרי עץ, נפט וגז נמנים מוצריענפי התעשייה העיקריים 

בין חברות . וחומרי בניין צרי מזוןמו, גומי, כימיקלים ודשנים מתכות, מוצרי כרייה ומינרלים,

תאגיד  ,, (גז טבעי) PGN האנרגיה יצרניתהתעשייה הגדולות באינדונזיה ובעולם נמנות 

  .Semen Gresik), ויצרנית חומרי הבניין ומתכות (פחם Adaro Energy הכרייה
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במשקלו  חרף הירידה. באינדונזיה התפתח במהירות בעשור האחרון סקטור השירותים

של ממקורות התוצר  38%-כ כיום סקטור זה מהווה ,עקב משבר האשראי העולמי יקפוובה

מכלל העובדים המשק. תעשיית השירותים כמחצית אחראי על תעסוקתם של המדינה והוא 

. ענף התיירותות תאגידי ענק בתחומי הבנקאות, התקשורת, הקמעונאות מגוונת וכולל

החברות הגדולות  10מתוך  5. ם ובכלכלה כולההבנקאות הוא הדומיננטי בסקטור השירותי

 140- במשק האינדונזי הם תאגידי בנקאות ופיננסים בעלי ערך נכסים מצרפי של למעלה מ

החברה הגדולה באינדונזיה היא התאגיד . 2מיליארד דולר 16- מיליארד דולר והכנסות של כ

דירוג  החברות הגדולות ב 652- אשר דורג השנה ע"י המגזין פורבס במקום ה Mandiriהבנקאי 

החברות הגדולות במשק  5חברת ענק נוספת בסקטור השירותים והיחידה מבין בעולם. 

בדירוג פורבס  המדורג Telekom Indonesia  הינה קונצרן התקשורת ,שאיננה תאגיד פיננסי

  בעולם.  673במקום 

  

 40%-רנסה לכממקורות התוצר אך הינו מקור הפ 15%מהווה אומנם רק  הסקטור החקלאי

עשירה  האינדונזית, המועסקים בענפי החקלאות השונים. החקלאות באינדונזיה מכוח העבודה

. תפוחי אדמהו שמן דקלים, תבלינים קקאו, קוקוס, אורז, ירקות, פירות, קפה,טבק, בגידולי 

 Gudang Garamיצרנית הטבק אינדונזיה נחשבת בין יצואניות הקקאו הגדולות בעולם, כאשר 

  מנית בין החברות הגדולות במשק ובין עשרת יצרניות הטבק הגדולות בעולם.נ

  

  

  התפתחות הכלכלה

' חלה התדרדרות משמעותית בכלכלה האינדונזית עקב אי היציבות הפוליטית 60-בשנות ה

 שגויהוניהולו הכושל וחסר הניסיון של נשיאה, סוקרנו. הלאמת הכלכלה ומדיניות כלכלית 

 ' הותיר אחריו סוקרנו60-יפה של עוני ורעב. עם נפילתו באמצע שנות ההובילו למצוקה חר

ירידה חובות אדירים, , 1,000%- משיעורי אינפלציה מפלצתיים של ככלכלה כאוטית הסובלת 

  . חדה בהכנסות מיצוא, מערכת תשתיות מתפוררת ומגזר תעשייתי כושל

  

נהיג משמעת כלכלית הדוקה, אשר ה ,רפורמות כלכליות מקיפות שננקטו תחת הממשל החדש

הביאו במהרה לצניחת שיעורי האינפלציה לרמה נורמלית, ייצוב המטבע, פריסה מחודשת של 

ניצול נכון של משאבי טבע  השקעות זרות.תמיכה חיצונית וועידוד מאסיבי של  הלאומיהחוב 

 תרמו רבות להתפתחותה של הכלכלה. ,והנגישות למאגרי האנרגיה האדירים שברשותה

                                                 
2
  2010נכון לסוף  
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' והזינוק במחירי האנרגיה העולמיים הביאו לעלייה תלולה 70- משבר הנפט של שנות ה

בהכנסות המדינה ובהכנסות מיצוא אשר תמכו במשך תקופה ארוכה בצמיחה הגבוהה 

   .7%- כ לשיעור שנתי ממוצע של 1968-1981שהגיעה בין השנים 

  

המשק למשקיעים חיצוניים פתחו את ' 80- בסוף שנות השנערכו רפורמות כלכליות נוספות 

בין  7%-י ההשקעות הזרות במדינה ולצמיחה מואצת של למעלה מוהובילו לזינוק חד בהיקפ

  .1989-1997השנים 

  

פתיחתו של המשק האינדונזי לעולם ושילובו במערכת הגלובלית תמכו במשך שנים בצמיחה 

אולם  ,בר מדי שנהמואצת שהתבססה כאמור על היקפי הסחר הגדלים וזרם השקעות שהלך וג

מערכת בצעדים אלו הגבירו במקביל את רגישותה של הכלכלה לתנודות בשווקי ההון בעולם, 

כלכלי האסיאתי שהתפתח בתאילנד ההמשבר  סחר העולמי.בהפיננסית הבינלאומית ו

אינדונזיה , כשוהתפשט במהירות לשאר מדינות האזור זעזע את המדינה ושינה סדרי עולם

', 90-בסוף שנות ההאסיאתי ינות שהושפעו בצורה הקיצונית ביותר מהמשבר הייתה בין המד

הוביל להתפטרותו של הנשיא החריף הן מבחינת כלכלית והן מבחינה פוליטית. הזעזוע הכלכלי 

  .לראשונה מאז הקמתה במדינהולהחלפת שיטת המשטר  הארטוסוהרודן 

  

רופיה  14,000- רופיה לדולר עד לכ 2,600-מכהמשבר צנח ערכו של המטבע המקומי  בשנות

, 20%-הביקושים הפנימיים ירדו בכ, 13%-לדולר, הכלכלה התכווצה בשיעור חד של כ

שנה השנייה למשבר ה . 17%-ושיעור האבטלה זינק בכ 60%-האינפלציה השתוללה ונסקה בכ

היציאה  .בהיקפי היבוא 40%-בהיקפי היצוא ושל כ 32%- ) לוותה בירידה דרסטית של כ1999(

מהמשבר הייתה איטית וחרף התייצבות המטבע ושיפור מסוים באינדיקטורים הכלכליים 

שום שחיתות, אי יציבות פוליטית  וייבעיות נמשכה התנודתיות וחוסר היציבות הכלכלית עקב 

  איטי של הרפורמות הכלכליות.

  

במהלך השנים הבאות נהנתה הכלכלה האינדונזית מהצמיחה המואצת של הכלכלות השכנות 

ומהתאוששות הכלכלה העולמית, השגשוג בסחר העולמי והעלייה ברמת הביקושים. יחד עם 

המשך הטמעת הרפורמות בסקטור הפיננסי והתייצבות המערכת הפוליטית, חלה עלייה 

בין השנים  .מהירהדחפו את הכלכלה חזרה לצמיחה ר שא ,ובהיקפי היצוא ביקושים הפנימייםב

כשהגידול בצריכה הפרטית  6%-צמחה הכלכלה בשיעור שנתי ממוצע של כ 2005-2008

בשנות משבר האשראי העולמי אותו הכלכלית והתרחבות מעמד הביניים תרמו לחסינותה 

   צלחה ללא פגיעה משמעותית בצמיחה.
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  2011-1997שיעור הצמיחה הריאלי, 

  
 EIU :מקור

  

  

  צמיחה

, רשמה הכלכלה האינדונזית קצב גידול 2009-חרף המיתון העולמי החמור שהגיע לשיאו ב

חזרה  2010בשנת , וזאת כשרבות מכלכלות האזור רשמו צמיחה שלילית. 4.6%מרשים של 

 תחזקה המגמה החיובית. אף ה 2011כשבשנת  6%-הכלכלה לצמיחה מהירה של למעלה מ

נמשך המומנטום החיובי, כשחרף ירידה קלה שהתקבלה ברבעון הרביעי של השנה, בשנה זו 

, הגבוה ביותר מאז המשבר האסיאתי בסוף שנות 6.5%כלכלת אינדונזיה בשיעור של  צמחה

  '.90- ה

בהמשך  2011שמרה על קצב גידול מואץ גם ברבעון השלישי של  האינדונזיתהכלכלה 

צמיחה שהתקבלה במחצית  הראשונה של השנה. ברבעון השלישי צמחה הכלכלה בשיעור ל

. הצמיחה המהירה 2011, בדומה לקצב הצמיחה שנרשם ברבעון הראשון והשני של 6.6%של 

נשמרה הודות להמשך הגידול בהיקפי הצריכה הפרטית, היצוא, ההשקעות וההוצאה 

, היצוא 7%-קף ההשקעות בקצב שנתי של כברבעון השלישי של השנה גדל היהממשלתית. 

  .2.5%- וההוצאה הממשלתית בכ 5%-, הצריכה הפרטית בכ19%- בכ
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האטה יחסית בקצב הצמיחה אשר תושפע חלקית ממגמת ההאטה העולמית צפי ללמרות 

הכלכלה לשמור על קצב גידול גבוה גם  עתידה ,והירידה בסחר העולמי הצפויה בשנה הקרובה

, הירידה בשיעורי האבטלה, העלייה וזאת הודות לביקושים הפנימיים החזקיםברבעונים הבאים 

  והתלות הנמוכה יחסית ביצוא.  בשכר הריאלי

  

  על פי רבעון (באחוזים)שיעור הצמיחה הריאלי, 

  
 EIU :מקור

  

- , ירד לכ4.6%על ממוצע של  2005-2008שעמד בין השנים הצמיחה בתוצר לנפש שיעור 

גידול. בהתאם למגמה הכללית צפויה  4.9%- ל 2010-ש במהירות בוהתאוש 2009-ב 3.4%

צפויה  הבאהבשנה  .5.3%בגידול של  2011ולהסתכם בשנת  בגידולהצמיחה לנפש להמשיך 

) צפויה הצמיחה 2013-2015בשנים הבאות (, אולם כבר 4.8%הצמיחה לרדת לגידול של 

   .5.5%שנתי ממוצע של לזנק חזרה לגידול לנפש 

  

  

    דולר ובמונחי כוח קנייה על 3,380-על כ 2011לנפש במחירים שוטפים עמד בשנת  התוצר

דולר בהתאמה.  4,250-דולר ו 2,908 - הסתכם התוצר לנפש ב 2010דולר.  בשנת  4,540-כ

בעולם מבחינת התוצר לנפש במונחי כוח קנייה  155-במקום ה אינדונזיהמדורגת  2010-לנכון 

יחד עם זאת . בעולם) 166ווייטנאם ( בעולם) 163( הפיליפינים ,ולם)בע 162(מקום  הודולפני 

   באינדונזיה נמוך משמעותית מזה של סין, תאילנד ומלזיה.התוצר לנפש 
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על רקע הצפי להאטה בצמיחה העולמית ולירידה במחירי הסחורות צפויה כלכלת אינדונזיה 

עם  2013-ל פי ההערכות, כבר ביחד עם זאת, עגידול בשנה הקרובה. ירידה בקצב הלרשום 

ובמחירי  בהיקף הסחר העולמיהצפויה ההתאוששות של הכלכלה העולמית והעלייה המחודשת 

תחזית הצמיחה של האקונומיסט לשנים  מהיר. צמיחהתחזור הכלכלה לצמוח בקצב  הסחורות,

נמוכה מזו כאמור תהיה  2012בשנת  אינדונזיההבאות צופה כי הצמיחה השנתית של 

התקבלה השנה, אולם בהמשך תתחזק הצמיחה ובשנים שלאחר מכן צפויים שיעורי גידול ש

תסתכם בגידול  2012-ב אינדונזיהגבוהים יותר. על פי תחזיות אלה הצמיחה השנתית של 

- כתצמח הכלכלה בשיעור ריאלי ממוצע של   2013-2014, כאשר בין השנים 5.9%3שנתי של 

   .2011בשנת  לשיא שנרשםבדומה  -בשנה  6.5%

  

ירידה זניחה שצופה  (IMF)מספקת קרן המטבע הבינלאומית  אופטימית יותרתחזית צמיחה 

יתרה מכך, בקרן המטבע מציינים כי חרף הירידה בלבד.  6.3%- כל 2012בשנת בגידול בתוצר 

בהיקף הפעילות של הכלכלה הגלובלית תשמור אינדונזיה בשנה הנוכחית על שיעורי צמיחה 

ההאטה  תהיהבפניה לא  תהעומד הבעיהאלו שנרשמו בשנה שעברה ומדגישים כי דומים ל

בנוגע  הצמיחה המהירה.המשך כי אם התמודדות עם שיעורי אינפלציה גבוהים עקב  בצמיחה

, תחזור אינדונזיה לצמיחה 2013-2014בין השנים  לשנים הבאות צופים בקרן המטבע כי

   בשנה. 6.9%-מואצת של כ

  

בשיעור  2011אינדונזיה בשנת צמחה   ASEAN 54-בהשוואה לכלל מדינות ה, IMF- על פי ה

 IMF- בשנה הקרובה צופה ה . ASEAN 5-ב 4.8%לעומת צמיחה של  6.4% –הגבוה ביותר 

וגידול שנתי   ASEAN 5-ב 5.2%באינדונזיה לעומת  6.3%גידול של עם  את המשך המגמה

גם . בגוש המדינות 5.9%תי ממוצע של לעומת גידול שנ 2013-2014- ב 6.9%ממוצע של 

וצמיחה  2012-ב 5.5%מזרח אסיה, שם צפויה צמיחה של -בהשוואה ליתר כלכלות דרום

, אמורה אינדונזיה לרשום אחוזי צמיחה 2013-2014בשנים  5.8%שנתית ממוצעת של 

הצמיחה המהירה של אינדונזיה והתחזית להמשך הצמיחה החזקה בשנים  גבוהים יותר.

בות הופכות קריטיות לצמיחתן העתידית של כלכלות האזור נוכח חשיבותה ומרכזיותה הקרו

של מלזיה,  מהתוצר 3הרבה של כלכלת אינדונזיה. התוצר של כלכלת אינדונזיה למשל גדול פי 

  .ASEAN 5-של וייטנאם ושווה לתוצר המצרפי הכולל של יתר החברות ב מהתוצר 6פי 

                                                 
3
  6.3%מצמיחה של  2012-לאחרונה עודכנו מטה תחזית הצמיחה של האקונומיסט ליש לציין כי  
4
 The Association of Southeast Asian Nations אינדונזיה, מלזיה, וייטנאם, תאילנד הכולל את המדינות :

  ינים.והפיליפ
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  ASEAN 5-מול ה אינדונזיה ),%-(ב שיעור הצמיחה הריאלי

  
  EIU :מקור

  

לצמוח בקצב מהיר יותר מקצב הצמיחה העולמי  אינדונזיהבהתאם למגמה זו, צפויה כלכלת 

המתפתחות. הכלכלה העולמית צפויה על פי קרן המטבע לצמוח  הכלכלותומקצב צמיחת 

ים ואילו בכלכלות המתפתחות ובשווק ,2013- ב 3.9% - ו 2012-ב 3.3%בשיעור של 

תחזית האקונומיסט בנוגע  .2013 -ב 5.9%של ו 2012-ב 5.4%המתעוררים צפויה צמיחה של 

-ב 3.9%בשנה הקרובה וצמיחה של  3.2%ומעריכה צמיחה של  דומהלצמיחה העולמית 

בשנה  5.9%) צופה האקונומיסט צמיחה של Non-OECDבנוגע לכלכלות המתפתחות ( .2013

גם על פי תחזיות אלו קצב הצמיחה של הכלכלה  .2013-ב 6.4%הקרובה וצמיחה של 

  מהצמיחה העולמית והן מצמיחת הכלכלות המתפתחות. הןיותר  גדולהאינדונזית צפוי להיות 
  

  ),  %- תחזית צמיחה שנתית ריאלית (ב
  מול הצמיחה העולמית והכלכלות המתפתחות באינדונזיההצמיחה 
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BRIC-בהשוואה למדינות ה בשנה האחרונה בשיעור מתון יותר מסין והודו  אינדונזיהצמחה   

בשנים  .בהתאמה) 4.3%- ו 2.9%(רוסיה ברזיל ובהתאמה) ובשיעור גבוה מ 7.1%- ו 9.2%(

נמוך  - 5.9%צפויה אינדונזיה לצמוח בשיעור של  2012צפויה מגמה דומה: בשנת  הבאות

 2013-2014ים ). בשנ3%) ורוסיה (3.3%) וגבוה מברזיל (6.3%) והודו (8.1%מסין (

-, לעומת צמיחה שנתית משוערת של כ6.6%-אינדונזיה תצמח בשיעור שנתי ממוצע של כ

  ברוסיה.  4.2%-בברזיל ו 4.8%בסין,  8.2%בהודו,  8.3%

  

  ),  %- תחזית צמיחה שנתית ריאלית (ב
  BRIC-מדינות המול  באינדונזיההצמיחה 

  

  
  EIU :מקור
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  צריכה פרטית, הכנסה ותעסוקה

ונכון לסוף שנת  (אחרי סין, הודו וארה"ב) בגודלו בעולם 4-הוא ה של אינדונזיההעבודה כוח 

מיליון איש. המשבר העולמי לא השפיע רבות על שוק התעסוקה שצמח  117-מנה כ 2011

, 2008- ב 8.4%( , אבטלהשיעור ב 0.5%- לירידה של כבמקביל  2%- כבשנה זו בשיעור של 

והוא צפוי להמשיך  יורד בצורה מגמתית בשנים האחרונות ). שיעור האבטלה2009-ב 7.9%

עמד  2010בסוף ולרדת במקביל להמשך הגידול בכוח העבודה ובמספר המשרות המבוקשות. 

, 6.7%-ב 2011והוא צפוי להסתכם בסוף בלבד,  7.1%על  באינדונזיהשיעור המובטלים 

  בעשור האחרון. הכלכלהמוכים ביותר שידעה מהנ
  

לעלייה של בשנה שעברה התעסוקה אשר לווה בעלייה בשכר הריאלי, הביאו  הגידול בשוק

דולר.  מיליארד 460- לגידול בתוצר והסתכמה בכ 2.7%אשר תרמה  ,בצריכה הפרטית 4.8%

(לאחר  3.5%במקביל נמשכה העלייה בהכנסה הפנויה שגדלה בשנה האחרונה בשיעור של 

יכה הפרטית ולהתגברות הביקושים ודחפה לגידול בצר) 2010-ב 7.8%גידול חד של 

הצריכה הפרטית במשק תמשיך להוות מנוע צמיחה מרכזי בכלכלה האינדונזית הפנימיים. 

התקבל בזכות הגידול  2011מהגידול בתוצר בשנת  40%- למעלה מגם בשנים הקרובות. 

בהרבה משיעור  שיעור גבוה – ממקורות התוצר 56%-מהווה כוהיא  ,צריכה הפרטיתב

חרף התגברות . 57%- על כ ודומה לזו שבהודו העומד 35%-על כ ה בסין העומדהצריכ

הסממנים להאטה גלובלית ולירידה בהיקפי הצריכה העולמית, צפויה הצריכה הפרטית 

ולרשום גידול מואץ בשנים  4.8%על שיעור גידול גבוה של  2012-באינדונזיה לשמור גם ב

במקביל להמשך הגידול בשכר הריאלי  )2014-ב 5.4%-ו 2013- ב 5.2%שלאחר מכן (

  .ובהכנסה הפנויה

  ההתפתחות בשכר הריאלי ובשיעור האבטלה
  2007-2014באחוזים, שיעור שינוי 

  
  EIU :מקור
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  השקעות זרות

ולאחד מיעדי ההשקעה המבטיחים והצומחים בעולם הפכה בשנים האחרונות לאחד אינדונזיה 

והמערכת עם התייצבות השלטון  ים הצומחים.האטרקטיביים ביותר מבין השווקהיעדים 

הרפורמות הכלכליות  המשך יישומן של' ובמקביל ל90-לאחר ההפיכה בסוף שנות ההפוליטית 

  .במשק ובמערכת הפיננסית,  התקבל גידול מהיר ועקבי בהיקף ההשקעות הזרות במדינה
  

היתר גם בגידול  בעשור האחרון התבטאה בין אינדונזיההצמיחה הכלכלית האדירה שחוותה 

הוכפלה רמת  2011ועד  2006משנת חד בהיקף ההשקעות הזרות שזינקו בהיקפים גבוהים. 

מיליארד דולר, כאשר  20-מיליארד דולר לכ 5-וצמחה משיעור של כ 4ההשקעות של הזרים פי 

  נשמר הגידול הרציף והיציב בהיקפי ההשקעות. 2009למעט שנת 

  

מי והמיתון הגלובלי, רשמו ההשקעות הזרות ירידה חדה , עקב משבר האשראי העול2009- ב

אשר  180%-נרשמה התאוששות מהירה וגידול של כ 2010אולם כבר בשנת  50%-של כ

עם  2011-הביא את היקף ההשקעות הזרות באינדונזיה לשיא. קצב הגידול המהיר נמשך גם ב

  מיליארד דולר.  20-של כשנתית לרמה  50%-גידול של כ

  

ירידה בשנה הקרובה צפויה הגלובלית, כלכלית הערכות בדבר האטה בפעילות ההעל רקע 

 2011תחזור על פי התחזיות לרמה של  2013מסוימת ברמת ההשקעות, אולם כבר בשנת 

  בשנה. 4%- ) על גידול עקבי של כ2013-2015ותשמור בשנים הבאות (

  

    ,הישירות היקף ההשקעות הזרות
  2006-2014, במיליארדי דולרים

  

  
  

  EIU :מקור
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  אינפלציה 

כאשר האינפלציה נכון לסוף  ,5.4% של בשיעור הסתכמה 2011האינפלציה הממוצעת בשנת 

אשר  2012-ו 2011- להבנק המרכזי שקבע יעד האינפלציה  בתוך, 3.8%השנה עמדה על 

), עמדה האינפלציה 2011. בתחילת השנה שעברה (ינואר 5.5%-3.5%עומד על טווח של 

חודשים. מאז חלה ירידה עקבית בכל חודשי השנה למעט  21, שיא של 7.1%על  החודשית

 בניסיון לבלום את האינפלציה בלבד. 3.8%עמדה על  דצמבראוגוסט והאינפלציה נכון לחודש 

(מחירי האורז היוו  מלאי האורז על ידי יבוא ויצור מקומי על הגדלתחליטה הממשלה השנה ה

ביא לירידת לחצי ה מחירים באינדונזיה). יישום החלטה זופקטור משמעותי בעליית מדד ה

  .ולהתמתנות המחירים האינפלציה
  

תחול עלייה נוספת במחירי המזון בעולם ושיא של  2012למרות התחזיות המעריכות כי בשנת 

שנים במחירי האורז, בשנה בקרובה צפויה להמשך מגמת ההתמתנות בשיעורי האינפלציה,  4

 ).2011-ב 5.4%(לעומת ממוצע של  5.2%ת תסתכם בשיעור ממוצע של אשר על פי ההערכו

הירידה החזויה באינפלציה נובעת מההאטה הכלכלית העולמית הצפויה בשנה זו וירידה 

. יחד עם זאת ישנה אפשרות ריאלית כי בעקבות ירידת ההכנסות גלובלית של מחירי הסחורות

יט הממשל על עלייה של מחירי הנפט והגז מסקטור האנרגיה והירידה בתקבולי הממשלה, יחל

וזאת דבר שיגביר את הלחצים האינפלציוניים ויביא לעלייה במדד המחירים  –בשוק המקומי 

עם ההתאוששות הכלכלית הצפויה , 2013בשנת  חרף הירידה במחירי הסחורות בעולם.

והאינפלציה  םיייתגברו הלחצים האינפלציונ  ,והגידול בשיעורי הצמיחה של המשק האינדונזי

  בשנה זו.  6%-הממוצעת תעלה לכ
  

   קצב הגידול השנתי במדד המחירים לצרכן,
  באחוזיםשינוי , קודם חודש מול חודש

  
  EIU :מקור
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  שער חליפין

מול  14.3%של הרופיה האינדונזית בשיעור של  השערעלה  2011לאחר שבמהלך שנת 

עם עלייה בשיעור  2011במהלך  הדולר, נמשכה מגמת ההתחזקות של המטבע המקומי גם

 נבעה בתקופה זואוגוסט. ההתחזקות בערכה של הרופיה -בין החודשים ינואר 5.6%של 

בעיקר מהצמיחה החזקה של המשק האינדונזי בשנים האחרונות, חסינותו היחסית בפני 

את פערי  אשר ניצלומשברים חיצוניים (כפי שהוכח במשבר האחרון) ופעילות הספקולנטים 

במהלך התקופה האמורה נרשמה עלייה חדה בהיקף השקעות ת בין הבנקים המרכזיים. ויביהר

מכשירים אשר לוו כספים בריביות נמוכות בשווקים המסורתיים ורכשו  ,הזרים במטבע המקומי

  .)Carry Trade( פיננסים נושאי ריבית בשוק האינדונזי
  

לבין שאר  ין המטבע המקומימרווחי הריבית בבדומה לפעילות הספקולנטים בישראל, 

בהיקפים זר המטבעות המובילים בעולם ששעריהם נשארו ברמה אפסית, הביאו לזרימת הון 

 הלעלייה משמעותית בפעילות הספקולטיבית על שער החליפין ולהתחזקותלמדינה, גבוהים 

עם התפתחות משבר החובות באירופה חלה תפנית משמעותית  של הרופיה האינדונזית.

לירידה מהירה בערך המטבע את השקעותיהן הפיננסיות וגרמו  מימשוש ,ות הזריםבהשקע

במטרה להגן על הכלכלה  הורדות ריביתשל . בנוסף החל הבנק המרכזי במדיניות המקומי

לאחר שהפחית את שיעורי הריבית בשיעור חד של  ;המקומית מהשפעות ההאטה הגלובלית

ניות המרחיבה כשהפחית את הריבית בחודש באוקטובר המשיך הבנק המרכזי במדי 0.5%

החודשים האחרונים.  5- הפחתה שלישית ב -  5.75%לרמה של  0.25%פברואר בשיעור של 

 2011שליש האחרון של בערך הרופיה מול הדולר ב 6.5%- כל אלו הביאו לירידה של כ

ת מהלך השנה הקרובה ימשיך המטבע המקומי להיות חשוף לתנודתיו. בדצמבר)-(ספטמבר

הגבוהה בשוק המט"ח אולם בטווח הארוך יתמכו במטבע הצמיחה המהירה במשק והעודף 

  במאזן התשלומים. 
  

  2010-2011 הרופיה האינדונזית מול הדולר,

  
  Trading economics :מקור
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  :2014-2006טורים כלכליים והתפתחות הכלכלה, אינדיק
  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 
 6.6 6.5 5.9 6.5 6.1 4.6 6.0 6.4 5.5 צמיחה ריאלית (% שנתי)

 B( 364.4 432.1 510.0 539.3 706.5 830.6 914.1 1,039.0 1,190.0תמ"ג ($

 PPP) במונחי Bתמ"ג ($
 ($) 767.8 840.2 910.3 962.4 1,033.5 1,115.8 1,210.1 1,314.5 1,430.7 

 4,700.0 4,140.0 3,680.0 3,380.0 2,907.8 2,244.5 2,147.2 1,841.1 1,572.0 תוצר לנפש ($) 

 PPPתוצר לנפש במונחי 
 ($) 3,310.0 3,580.0 3,830.0 4,010.0 4,250.0 4,540.0 4,880.0 5,240.0 5,650.0 

צמיחת התוצר לנפש (% 
 5.5 5.4 4.8 5.3 4.9 3.4 4.7 5.1 4.2 שנתי)

 4.8 4.2 4.0 4.4 4.4 1.3 3.0 5.6 1.6- הייצור התעשייתי ($ גידול)

יצוא סחורות ושירותים 
)GDP(%/ 31.0 29.4 29.8 24.1 24.6 28.2 28.9 29.8 30.9 

יבוא סחורות ושירותים 
)GDP(%/ 25.6 25.4 28.7 21.3 23.0 24.8 23.9 23.2 22.6 

 B( 103.5 118.0 139.6 119.6 158.1 199.3 209.7 238.3 274.7יצוא סחורות ($

 B ( 73.9 85.3 116.7 88.7 127.4 164.2 173.6 198.7 230.1ת ($יבוא סחורו

 12.3 14.3 16.7 19.1 21.8 29.2 28.7 31.0 34.4 תוצר (%)-יחס חוב

 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.9 8.4 9.1 10.3 אבטלה (% שנתי)

 5.8 6.0 4.9 5.3 5.1 4.8 9.9 6.3 13.1 אינפלציה (% סוף שנה)

  

 EIU :מקור
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  האינדונזישל הפוטנציאל ביבוא 

  

מיליארד  206-בשיא של כ 2011הסתכם בשנת  אינדונזיהשל  יבוא הסחורות והשירותים

בהשוואה ליבוא הכולל בשנה הקודמת,  27%וגידול נומינלי של  13.5%דולר, גידול ריאלי של 

חזקות מהמשך התמיליארד דולר. הגידול בהיקפי היבוא נבע בעיקר  162- שהסתכם בכ

הגידול המהיר שחל בשיעור הריאלי של ההכנסה ומ )5.5%הביקושים הפנימיים (גידול של 

רוח גבית לגידול  המטבע המקומי בשערהעניק התיסוף בנוסף  ).7.8%הפנויה (גידול של 

  .את אטרקטיביות היבוא ההגביר מול שאר המטבעות הרופיה העלייה בערך, כאשר ביבוא

  

 ובשיעור נומינלי של 14%-גדל בממוצע היבוא בקצב ריאלי שנתי של כ 2004-2008בין השנים 

ירד  2009מיליארד דולר. בשנת  147-הסתכם היבוא בהיקף של כ 2008, כשבשנת 22% -כ

כתוצאה מהירידה בגידול של  ,21%ובשיעור נומינלי של  15%היבוא בשיעור ריאלי של 

- ל 5.3%כה הפרטית ירד משיעור של הביקושים המקומיים והצריכה הפרטית. הגידול בצרי

, עם 2010בשנת  .2009-ב 5.2%- ל 2008- ב 7.6%מגידול של  ירדכשהביקוש המקומי  4.9%

בהיקפי היבוא (וגידול ריאלי  41%התאוששות הכלכלה העולמית, נרשם גידול נומינלי חד של 

  מיליארד דולר. 162) להיקף כולל של 15%של 

  

(בדומה  5.5%ישמור על גידול של  2012-ביקוש הפנימי בההערכות הגורסות כי ה על רקע

-לרדת לכ בשנה זו צפוי הגידול בהיקף יבוא הסחורות והשירותים ,)2011-לגידול שנרשם ב

מיליארד דולר, וזאת על רקע מגמת הירידה בערך המטבע  218-להיקף כולל של כו 6%

צפוי ) 2013-2014( בשנים שלאחר מכןיחד עם זאת, כבר  שהחלה בסוף השנה שעברה.

במקביל להמשך ), 9%- וגידול ריאלי של כ( 11%- של כ ממוצע ספרתי- היבוא לחזור לגידול דו

  בשנים אלו.  6.5%- כ הגידול ברמת הביקושים הפנימיים שצפוי לצמוח בשיעור ממוצע של

  

 מיליארד דולר, גידול נומינלי של 164 -של אינדונזיה בכ יבוא הסחורותהסתכם  2011בשנת 

בהתאם לכך . 40%- , אז רשם היבוא גידול מרשים נוסף של כ2010בהשוואה לשנת  30%-כ

ובהתאם למגמה הכללית הצפויה ביבוא האינדונזי בשנים הקרובות צפוי יבוא הסחורות לרשום 

יחד עם  ,. עם זאת2012בלבד בשנת  6%-אשר צפוי להסתכם בכ ,האטה משמעותית בגידול

בשנים  15%-בוא הסחורות לרשום גידול שנתי ממוצע של כצפוי י ,ההתאוששות הצפויה
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 2011סך היבוא של אינדונזיה נאמד נכון לסוף שנת  יבוא הסחורות מתוך משקל .2013-2014

  .2014- ב 86%-והוא צפוי לגדול בהתמדה בשנים הבאות עד ל 80%- בכ

  

דולר, גידול  מיליארד 235- בכ 2011הסתכם בשנת יצוא הסחורות והשירותים של אינדונזיה 

צפוי גידול  2012בשנת . 14%בהשוואה לשנה שעברה וגידול ריאלי של  35%-נומינלי של כ

צפוי היצוא לרשום  2013-2014. בשנים 6.5%בהיקפי היצוא וגידול ריאלי של  13%-של כ

סך יצוא  הסחורות מתוך יצוא משקל בשנה. 9%בשנה וצמיחה ריאלית  18%- צמיחה של כ

בשנים והוא נמצא במגמת ירידה  85%-בכ 2011תים נאמד נכון לסוף שנת הסחורות והשירו

- מסך היצוא והוא צפוי להצטמק לכ 92%-הסתכם שיעור היצוא בכ 2007בשנת . האחרונות

  .2014בלבד עד  75%

  

לשנת בהשוואה  26%מיליארד דולר, עלייה של  200-בכ 2011-הסתכם ב יצוא הסחורות

צפוי יצוא הסחורות לרשום  2012בשנת הקודמת.  .32%של , אז גדל היצוא בשיעור 2010

- הצפויה בבהתאם למגמת הגידול בסחר העולמי בלבד אולם  5%-האטה בשיעורי הגידול לכ

- ו 2013בכל אחת מהשנים  15%ממוצע של שנתי צפוי יצוא הסחורות לגדול בשיעור  2013

2014.  

  

של נומינלי מיליארד דולר, גידול  365 -הגיע לשיא של כ 2011בשנת  היקף הסחר בסחורות

  ).37%היקף הסחר בשיעור של  עלה(בה  2010לעומת שנת  27% -כ

  
  
  

  ותחזית לשנים הבאות,  אינדונזיההתפתחות היבוא של 
  , במיליארדי דולרים2007-2014

  
B$ 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 

 268.7 241.2 218.1 206.0 162.2 115.1 146.5 109.7 יבוא סחורות ושירותים

  17% 34% -21% 41% 27% 6% 11% 11% 

 230.1 198.7 173.6 164.2 127.4 88.7 116.7 85.3 יבוא סחורות 

  15% 37% -24% 44% 29% 6% 14% 16% 

שיעור יבוא הסחורות 
 מסך היבוא

78% 80% 77% 79% 80% 80% 82% 86% 

  
  
  
  



 

  
  
  

 מכון היצוא  – אגף כלכלהנכתב ע"י 
 

29

 אגף כלכלה

 

  , במיליארדי דולרים2014-2007
  

  
  

  EIU :מקור

  

  

  תחזית הגידול ביבוא הסחורות

בגודלה בעולם, כשעל פי ההערכות עד  29-האינדונזיה היא היבואנית  2011נכון לסוף שנת 

צפוי יבוא הסחורות של אינדונזיה  2016. עד שנת 21-תמוקם אינדונזיה במקום ה 2016שנת 

קצב הגידול הצפוי בשנה.  16.2%ובשיעור ממוצע של  110%לצמוח בשיעור מצטבר של 

היבואניות הגדולות בעולם, מעט בהיקפי יבוא הסחורות של אינדונזיה הוא השני בגובהו מבין 

) וגבוה משל סין (צפי 17%וגידול שנתי של  119%(צפי לגידול מצטבר של הודו נמוך משל 

  ).13.4%וגידול שנתי של  87%לגידול מצטבר של 
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 תחזית הגידול ביבוא הסחורות
  2010-2016 מצטבר ן היבואניות הגדולות, שיעור גידולמבי

  

  

  

 תחזית הגידול השנתי הממוצע ביבוא הסחורות
  2011-2016מבין היבואניות הגדולות, שיעור גידול שנתי ממוצע 

  

  

  EIU :מקור
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  אינדונזיהדירוג האשראי של 

סבירה  ברמההבינלאומיות הדירוג מדורג על ידי סוכנויות  אינדונזיהדירוג האשראי של 

 ,יחד עם זאת בהתאם לנתוניה הפיסקליים המשתפרים. בינוניתומשקף רמת סיכון  יחסית

רמה בעלה בשנים האחרונות באופן עקבי דירוג האשראי של המדינה והוא מדורג כיום 

  ומעלה). -BBBהמצדיקה השקעה (

  

  

                    

 BB+  (Positive)              BBB-  (Stable)         Baa3  (Stable)     

  

להעלות את דירוג האשראי של  Fitch Ratingsסוכנות דירוג האשראי  ההחליט 2011 בדצמבר

, רמה זו משקפת רמה סבירה של סיכון -BBB)של (לרמה   +BB)של ( מרמההמדינה 

של אשראי הנחלץ דירוג ולראשונה מאז התדרדר דירוג המדינה עקב המשבר החמור באסיה, 

את הצמיחה המהירה בנימוק להעלאת הדירוג ציינה הסוכנות  רמה של אג"ח זבל.המדינה מ

  שקולה של הממשל. והמדיניות הכלכלית הזהירה והוהיציבה של אינדונזיה, שיעור החוב הנמוך 

כי לאור נתוני המאקרו החיוביים של  Moody'sהודיעה גם סוכנות הדירוג  2012בינואר 

[דירוג אשראי המקביל ל  Baa3העלאת הדירוג של המדינה לרמה של על  הוחלטאינדונזיה 

)BBB-.[(  

שבחודש אפריל בשנה שעברה שידרגה את דירוג האשראי של  S&P סוכנות הדירוג של 

לא מן  , אךל כנו עם אופק חיוביעדירוג האשראי ), הותירה לעת עתה את BBאינדונזיה ל (+

  סוכנויות הדירוג כפי שעשתה בעדכון הקודם. קו עם יתר  S&Pהנמנע כי בקרוב תיישר  

  

  Moody'sעל פי  – אינדונזיההיסטוריית דירוג האשראי של 

  

  Moody's :מקור
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  בפרספקטיבה עולמית אינדונזיה

  );26 -(ישראל במקום ה 68/125 -, במקום ה5ETI - לאומי, ה- במדד הסחר הבין

  );22 - קום ה(ישראל במ 46/142 - במקום ה GCI6 - במדד התחרותיות, ה

  ); 34 - (ישראל במקום ה 129/183 -במקום ה Ease of Doing business 7במדד

  ).36 - (ישראל במקום ה 100/178 -במקום ה  CPI8 -לאומי ה-במדד השחיתות הבין

  
  
  

  Enabling trade index - מדד הסחר הבינלאומי 

מדינות ברחבי  125ן  הדו"ח למסחר בינלאומי המפורסם על ידי פורום הכלכלה העולמי, בוח

העולם ומדרג אותן על פי מאפיינים פוליטיים, איכות תשתיות, פתיחות לטכנולוגיה ומעבר 

חופשי של סחורות. עוד בוחן המדד את תמיכת המדינה במסחר חופשי עם מדינות העולם 

ועוסק בשאלות של יעילות רשויות המכס המשטרה והדואר, קבלת כוח זר במדינה, איכות 

  ים במדינה, מספר מנויים סלולאריים פתיחות לטכנולוגיות חדשות ועוד. הכביש

  

שלבים  6ירידה של , 68 -במדד זה במקום ה אינדונזיהמדורגת  2010על פי הדו"ח לשנת 

(מקום  מקסיקומדורגת במדד לצד מדינות כמו:  אינדונזיה.  שנה קודם לכן לעומת דירוגה

כמו כן מדורגת אינדונזיה אחרי סין  ).72( ם אפריקהודרו) 71( וייטנאם), 65( כווית), 64

  ).114) ורוסיה (87ברזיל ( ,)84) ולפני הודו (48(

  

  

  )Global competitiveness indexמדד התחרותיות הבינלאומי (

מדינות ומשמש לאמידת  142דו"ח התחרותיות הבינלאומי של פורום הכלכלה העולמי, בוחן 

ולם. בין השאר בוחן הדו"ח את איכות מוסדות המדינה, מצב רמת התחרותיות של כלכלות הע

התשתיות, הסביבה העסקית והמאקרו כלכלית, חינוך ובריאות, יעילות המסחר במדינה ושוק 

  העבודה, התפתחות המערכת הפיננסית, רמת החדשנות, בטחון התושבים ועוד.  

  

                                                 
The Enabling Trade Index 5 - ETI  

6 GCI – The Global Competitiveness  
7 Doing business 2012  
8

 2011) לשנת CPIמדד השחיתות ( 
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שלבים  2ירידה של  ,46-במקום ה אינדונזיהמדורגת  2011-2012על פי הדו"ח לשנת 

מדורגת במדד לצד מדינות  אינדונזיה. 44-בהשוואה לשנה שעברה, אז דורגה במקום ה

כמו כן  ).50( ודרא"פ) 48( הונגריה), 60( קפריסין), 45( פורטוגל), 43( איטליהכמו: 

  ).66) ורוסיה (56( הודו), 53( ברזיל) ולפני 26אינדונזיה אחרי סין (ממוקמת 

  

  )Doing Businessית העסקים (מדד קלות עשי

מדינות  183 -של הבנק העולמי בוחן את "קלות עשיית העסקים" ב  Doing Business -דו"ח ה

שונות. הדו"ח בוחן בין השאר את קלות פתיחת עסק במדינה, קבלת אישורי בנייה, נזילות 

ים, רישום ונגישות האשראי לעסקים, הגנה על משקיעים, כיבוד חוזים חתומים, תשלום מיס

  נכסים ועוד.

  

 3 אינדונזיה, בשנה האחרונה ירדה 2012על פי המדד המשוקלל של הדו"ח לשנת 

בשנה הקודמת).  126בעולם (לעומת  129-מקומות בדירוג והיא מדורגת במקום ה

 ברזיל), 125(מקום  הרצגובינה-בוסניהמדורגת במדד זה לצד מדינות כמו:  אינדונזיה

סין ורוסיה ממוקמות לפני אינדונזיה מבחינת קלות  ).132( והודו) 130( אקוודור), 126(

  בהתאמה. 120-וה 91- עשיית עסקים במדינה והם מדורגות במקומות ה

  
  

  ) CPI )Corruption Perceptions Index-ה -מדד השחיתות הבינלאומי 

מודד את רמת השחיתות  Transparency International  - מדד השחיתות של ארגון ה

והשקיפות של המגזר הציבורי בכל מדינה. המדד מתבסס על מודל מיוחד שפותח על ידי 

מתודולוגיה מקצועית של מקבץ מומחים וחוקרי כלכליים, מדיניים וחברתיים. המדד למעשה 

 178-סקירות מקצועיות שונות הבוחנות את רמת השחיתות והשקיפות ב 13הוא שקלול של 

     מדינות בעולם.

  

, שיפור 100- במקום ה אינדונזיהמדורגת  2011ח השחיתות הבינלאומי לשנת על פי דו"

מדורגת  אינדונזיה. 110-שלבים בהשוואה לשנה שעברה, אז דורגה במקום ה 10של 

אסיה . בהשוואה למדינות וטנזניה מקסיקו, גבון, בנין, ארגנטינה :במדד לצד מדינות כמו

קונג, טיוואן, -יפן, הונג, סינגפוראחרי  35וך מת 20-במקום ה אינדונזיהמדורגת  והפסיפיק

  וייטנאם והפיליפינים.ולפני  והודו סין, ד. קוריאה, מלזיה
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  סחר חוץ

  היקף הסחר בסחורות  

גידול משמעותי לעומת שנת  2010רשם בשנת  אינדונזיההיקף הסחר בסחורות הכולל של 

ת והגידול בנפח המסחר , כחלק ממגמת ההתאוששות של הכלכלה העולמי2009המשבר של 

- כ להיקף כולל של  37%בשיעור של  2010- ב אינדונזיההעולמי. סך הכל גדל היקף הסחר של 

, בעקבות המשבר העולמי והירידה החדה בהיקפי הסחר 2009מיליארד דולר. בשנת  286

מיליארד דולר.  208- והסתכם בכ 19%בשיעור של  אינדונזיההגלובליים, הצטמצם הסחר של 

לזה שהתקבל שנתיים קודם לכן, בשנת  אינדונזיהשה בשנה זו חזר היקף הסחר של למע

2007 .  

  

נמשך המומנטום החיובי עם המשך הגידול המואץ בהיקפי הסחר. בשנה זו גדל  2011בשנת 

 360-והוא הסתכם בשיא של למעלה מ 27%היקף הסחר בסחורות של אינדונזיה בשיעור של 

, אינדונזיההוכפל היקף הסחר בסחורות של  השנים האחרונות 5-בסך הכל מיליארד דולר. 

בשנה הנוכחית צפוי המשך הגידול  .בלבד מיליארד דולר 177-על  כ 2006שעמד בשנת 

בהיקפי הסחר בסחורות, אולם בשיעורים מתונים יותר מאלו שהתקבלו בשנים האחרונות. 

 380-ולהסתכם בכ 5%-לרשום גידול של כ 2012בהתאם לכך צפוי היקף הסחר בשנת 

בסחר עם גידול שנתי ממוצע של  גידול מהיר יותר יארד דולר. בשנים שלאחר מכן צפוימיל

  .2013-2014 בשנים 15%

  

 התפתחות הסחר של אינדונזיה
  במיליארדי דולרים – 1997-2014יבוא ויצוא סחורות, 

  EIU :מקור 
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  המאזן המסחרי 

הסתכם  2007בשנת עודף המסחרי של אינדונזיה. בשנים האחרונות חל גידול עקבי ורציף ב

 2008-עליה חדה בהיקפי היבוא ב מיליארד דולר, אך 33-מאזן הסחורות בעודף שיא של כ

 התגברות הביקושים הפנימייםמיליארד דולר. חרף  23-הביאו להתכווצות העודף המסחרי לכ

שחל בערך המטבע המקומי  מהפיחות תוהגידול הצפוי בהיקפי היבוא, צפוי השנה היצוא ליהנו

. בהתאם לכך צפוי המאזן המסחרי של בשנה הבאהומהגידול החזוי בתקופה האחרונה 

ישמור על גידול  2013-2014אינדונזיה להסתכם בעודף, אשר למרות התיסוף הצפוי בשנים 

  עקבי במאזן.   

  

  
  EIU :מקור

  

  יצוא הסחורות 

התבטאה בין השאר גם בגידול המואץ של  בשנים האחרונות אינדונזיההצמיחה החזקה של 

 203 - כשל לשיא  אינדונזיההגיע יצוא הסחורות הכולל של  2011בשנת יצוא הסחורות. 

גם היא התאפיינה  2010שנת . בהשוואה לשנה הקודמת 29%מיליארד דולר, עלייה של 

  .דולר מיליארד 158- ביצוא הסחורות שהסתכם בכ 35%חדה של  בעלייה

 5%-לגידול של כצפויה התמתנות בשיעורי הגידול של היקפי יצוא הסחורות  ה הקרובהבשנ

עם  ה התאוששות וחזרה לגידול בהיקפים. בהמשך צפוימיליארד דולר) 210-כ(צפוי להסתכם ב

  בהתאמה.  2014-ו 2013בשנים  15%- ו 14%של צמיחה בשיעור 
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  :2011 אינדונזיה,ענפי היצוא העיקריים של 

אנרגיה, בעיקר פחם, בנזין ונפט גולמי. סך  חומריהינו יצוא  י של אינדונזיהענף היצוא העיקר

מסך  34%-מיליארד דולר, המהווים כ 69-בכ 2011 בשנתיצוא האנרגיה של אינדונזיה הסתכם 

בהשוואה לתקופה  47%בתקופה זו רשם יצוא האנרגיה גידול של  יצוא הסחורות של המדינה.

  המקבילה אשתקד.

מסך  11%- שמנים (בעיקר מצמחים) מהווה ענף היצוא השני בגודלו והוא מהווה כיצוא מוצרי 

 22-ביצוא ענף זה אשר הסתכם בכ 33%-נרשם גידול של כ 2011 בשנתהיצוא של אינדונזיה. 

  מיליארד דולר.

מסך יצוא הסחורות של  7%- ענף יצוא משמעותי נוסף הינו יצוא מוצרי גומי המהווה כ

-מיליארד דולר, גידול של כ 14-האמורה הסתכם יצוא מוצרי הגומי בכאינדונזיה. בתקופה 

  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 53%

  

  

  

  

  

  GTIS :מקור

  

חומרי אנרגיה
34%

שמנים ושומנים  
ח וצמחים"מבע

11%
גומי ומוצריו

7%
מכונות וציוד  

חשמלי
5%

סיגים  , עפרות
ואפר
4%

מכשור מכני  
וציוד מחשבים

3% מוצרי  
עץ  , נייר

וקרטון
2%

מוצרי  
הלבשה

2%

כימיקלים אורגניים
2%

נחושת ומוצריה
אחר2%

29%
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  :2011 אינדונזיה,היצוא העיקריים של  יעדי

-מטרה של כ יעדהגדול והמשמעותי ביותר של אינדונזיה והיא מהווה היצוא  שוקיפן הינה  

בדומה למדינות רבות  .מיליארד דולר) 34-(כ המדינהולל של מסך יצוא הסחורות הכ 17%

,  עם בשנים האחרונות סין מהווה את יעד היצוא הצומח ביותר של השוק האינדונזי באזור,

אשר  2009- מהיקפו ב 2פי  - 2011 בשנת מיליארד דולר 23- כהיקף יצוא כולל של למעלה 

גפור השכנה מהווה גם היא שוק יצוא סינ .מסך היצוא של אינדונזיה 11%- הסתכם השנה בכ

מיליארד דולר) ושוק מעבר ליצוא סחורות למדינות  18- מסך יצוא הסחורות, כ 9%( ויציב מרכזי

  .(כמו ישראל למשל) בעולם נוספות

), 8%ארה"ב ( הןמדינות נוספות המהוות שווקי יעד מרכזיים ליצוא הסחורות של אינדונזיה 

  .)5%מלזיה (ו )7%), הודו (8%דרום קוריאה (

  

  :(במיליארדי דולרים) 2011יעדי היצוא,  10

  
  GTI :מקור

  יבוא הסחורות 

 -מיליארד דולר, עלייה של כ 177 - בכ אינדונזיההסתכם יבוא הסחורות הכולל של  2011בשנת 

 40%של  עלייהמיליארד דולר ( 136 - לעומת שנה קודמת, בה הסתכם יבוא הסחורות בכ 31%

כאשר  6%-נה הקרובה צפוי יבוא הסחורות לצמוח בשיעור מתון של כבש). 2009לעומת 

תתקבל צמיחה חזקה יותר בהיקפי היבוא אשר צפוי לצמוח בשיעור שנתי   2013-2014בשנים 

  . 2013-2014בשנים  15%ממוצע של 
  

33.7

22.9

18.4
16.516.4

13.3
11.0

6.65.95.6
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  :2011 אינדונזיה,העיקריים של  היבואענפי 

האנרגיה של אינדונזיה  יבוא. סך 9אנרגיה חומרי יבואהינו  העיקרי של אינדונזיה היבואענף 

 הסחורות של המדינה יבואמסך  23%-מיליארד דולר, המהווים כ 41-בכ 2011 בשנתהסתכם 

   .)בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 48%גידול של  (

 היבואמסך  14%-השני בגודלו והוא מהווה כ היבואענף הינו  יבוא מכשור מכני וציוד מחשבים

מיליארד  25-ענף זה אשר הסתכם בכב 14%-נרשם גידול של כ 2011בשנת ה. של אינדונזי

  דולר.

 יבואמסך  10%-המהווה כאינדונזיה הינה יבואנית גדולה גם של מכונות וציוד חשמלי 

מיליארד דולר, גידול  18-בכ היבוא בענף זה. בתקופה האמורה הסתכם המדינההסחורות של 

  ה אשתקד.בהשוואה לתקופה המקביל 17%-של כ

  

  

  

  

  

  GTIS :מקור

  

  

                                                 
9
המגמתית בתפוקת עקב התדלדלות מאגרי הנפט במדינה הפכה אינדונזיה ליבואנית של נפט גולמי. הירידה  

 ליציאתה (ביוזמתה) מארגון אופ"ק. 2008הנפט הביאה בשנת 
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  :2011 אינדונזיה,העיקריים של  היבוא יעדי

 2011 בשנתהעיקריים של אינדונזיה. היקף היבוא מהן הסתכם  היבוא ייעד הינן סינגפור וסין

מסך היבוא האינדונזי. העלייה המהירה בשנים  30%-כ יחד מיליארד דולר, המהווים 26- בכ

או למיצובה כיום כיעד יבוא עיקרי של השוק האינדונזי, אשר פיתח האחרונות בסחר עם סין הבי

תלות בסחר עם שכנתה מצפון. קרבתה הגיאוגרפית של סינגפור ותפקודה גם כתחנת מעבר 

של סחורות ממדינות העולם אל אינדונזיה ממצבות אותה יחד עם סין כיעד יבוא מהותי של 

  אינדונזיה.

דרום ), 11%יפן ( הןסחורות של אינדונזיה ליבוא מרכזיים  מדינות נוספות המהוות שווקי יעד

  ).6%ומלזיה () 6%), תאילנד  (6%ארה"ב (), 7%קוריאה (

  

  

  :(במיליארדי דולרים) 2011יעדי היבוא,  10

  
  GTI :מקור

  

  

  

  

26.226.0

19.4

13.0
10.810.410.4

5.45.24.3
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  לאינדונזיהיחסי הסחר בין ישראל 

   10:אינדונזיה  - התפתחות הסחר בסחורות ישראל 
דולר,  מיליון 137-בכ 2011הסתכם בשנת ואינדונזיה יצוא) של ישראל (יבוא +  היקף הסחר

הסתכם הסחר בסחורות  2010לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בשנת  15% - עלייה של כ

יבוא הסחורות לעומת השנה הקודמת.  15% -של כדומה  עלייהמיליון דולר,  119 - בכ

ה דבר המתבטא בגרעון סחר עקבי מאינדונזיה גבוה משמעותית מיצוא הסחורות אל המדינ

  .10%מיליון דולר, גידול של  102-שהגיע בשנה האחרונה לכ

  

 33. בשנה זו פעלו במדינה  201111 של ישראל בשנת 54-הינה שותפת הסחר ה אינדונזיה

  ).2010-חברות ב 23בהשוואה לשנה שעברה ( 43%- גידול של כ, 12חברות ישראליות

  

  :נדונזיהלאיהתפתחות הסחר בין ישראל 
  כולל יהלומים במיליוני דולרים, 2004-2011

  
  

  למ"ס :מקור
                                                 

 הלמ"ס, כולל יהלומים –נתוני  סחר   10
11
 יהלומים כוללסחר בסחורות,  
12 

 2011נובמבר -, בין החודשים ינואראלפים דולר לפחות 50בעלות היקף יצוא של 

20042005200620072008200920102011
שינוי 

2010/201

34%        17      13      13      16     18     13     14     11יצוא סחורות
13%      120   106      91   293     89     87     44     27יבוא סחורות
10%     102-    93-    78-  278-   72-   74-   30-   16-מאזן מסחרי 

15%      137   119   103   309  107  100     58     39היקף סחר
לרים ליוני דו במי

11 14 13 18 16 13 13 17
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 אגף כלכלה

 

  לאינדונזיההיצוא הישראלי 
  

  .2011של ישראל בשנת  75- ה הינה יעד היצוא אינדונזיה

 -מיליון דולר, עלייה של כ 17 -בכ 2011בשנת הסתכם של ישראל לאינדונזיה יצוא הסחורות 

שינוי משמעותי  נותר היצוא ללא 2010שנת בבהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  34%

מיליון דולר,  12.9-בשנה זו הסתכם היצוא של ישראל לאינדונזיה ב. 2009יחסית לשנת 

חשוב להדגיש כי ע"פ ההערכות היצוא הרשמי  .2009מיליון דולר בשנת  12.5לעומת יצוא של 

  שלישית.לאינדונזיה נמוך מהיצוא בפועל וזאת עקב יצוא המתבצע דרך מדינה 
  

  

  :2011השינויים ביצוא הענפים הבולטים בשנת 

  ,מהיצוא 34% -מיליון דולר, מהווה כ 5.7 - , לכ1% -של כ ירידה, כימיקלים וזיקוקי נפט ביצוא

 16% -מיליון דולר, מהווה כ 2.7 - כל, 380%-, עלייה של כמכשור רפואי וכירורגי ביצוא

  ,מהיצוא

  ,היצואמ 14% - מיליון דולר, מהווה כ 2.4 -לכ, 181% -, עלייה של כהמתכות ביצוא

  מהיצוא. 9% -מיליון דולר ומהווה כ 1.5 -, לכ48% -ה של כעלי, ציוד הטלקומוניקציה ביצוא

  

  

  מל"מ :מקור

(M $) 200920102011תיאור ענף
שיעור שינוי 

משקל 2010/20112011

1%34%-            5.7              5.8            3.9כימיקלים וזיקוקי נפט               
379%16%            2.7              0.6            0.3מכשור רפואי וכירורגי               

181%14%            2.4              0.9            0.5מתכת בסיסית ומוצרי מתכת            
48%9%            1.5              1.0            1.1ציוד טלקומוניקציה                  

237%8%            1.4              0.4            0.5מכונות וציוד                       
32%5%-            0.9              1.4            2.4תרופות                             

108%5%            0.8              0.4            0.3מוצרי גומי  ופלסטיקה               
3%3%-            0.5              0.5            1.1רכיבים אלקטרוניים                  

43%7%-            1.2              2.0            2.3אחר

כימיקלים וזיקוקי נפט 
              

34%

מכשור רפואי וכירורגי  
              

16%

מתכת בסיסית ומוצרי  
מתכת        

14%

ציוד טלקומוניקציה    
              

9%

מכונות וציוד             
          

8%

תרופות                    
          
5%

מוצרי גומי  
ופלסטיקה               

5%

רכיבים אלקטרוניים   
3%

אחר
7%
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 אגף כלכלה

 

  מאינדונזיההיבוא הישראלי 
  

  .2011של ישראל בשנת  45- הינה יעד היבוא ה אינדונזיה

- והוא הסתכם בכ 16%-בשיעור של כ דונזיהמאינעלה יבוא הסחורות של ישראל  2011בשנת 

- ביבוא הסחורות והוא הסתכם בכ 17%-של כ גידולנרשמה  2010מיליון דולר. בשנת  120

  מיליון דולר. 106
  

  :2011השינויים ביבוא הענפים הבולטים בשנת 

  מהיבוא. 36% -מיליון דולר ומהווה כ 43 -, לכ12% -ה של כעלי, מוצרי טקסטיל ביבוא

 15% -כ מיליון דולר ומהווה 18 - , לכ1% -של כ עליה, כונות ומכשירים מכנייםמ ביבוא

  מהיבוא;

  ,מהיבוא 13% -כ מיליון דולר ומהווה 16 -, לכ45% -של כ עליה, פלסטיק וגומי ביבוא

  .מהיבוא 11% -כ מיליון דולר ומהווה 13 -, לכ7% -של כ עליה, שמנים מבע"ח/צמחים ביבוא

  
  

  מל"מ :מקור

(M $) 200920102011תיאור ענף
שיעור שינוי 

משקל 2010/20112011

12%36%           42.7           38.3        26.2מוצרי טקסטיל 
1%15%           17.9           17.7        19.3מכונות ומכשירים מכניים

45%13%           16.1           11.1          7.6פלסטיק וגומי 
7%11%           12.8           11.9        13.4שמנים מב.ח /צמחים

85%7%             8.3             4.5          4.8מוצרים כימיים
65%5%             6.1             3.7          4.2מוצרים מבעלי חיים

11%4%-             4.5             5.1          4.8פרטים שונים
21%2%-             2.6             3.2          2.7מוצרי הלבשה נלווים

65%7%-             8.7           25.1          7.6אחר

מוצרי טקסטיל
36%

מכונות ומכשירים  
מכניים
15%

פלסטיק וגומי
13%

שמנים 
צמחים/ח.מב

11%

מוצרים כימיים
7%

מוצרים  
מבעלי חיים

5%

פרטים שונים
4%

מוצרי הלבשה 
נלווים
2%

אחר
7%
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 אגף כלכלה

 

  לאינדונזיהציאל היצוא של ישראל פוטנ
  

. עיקר הניתוח לאינדונזיה היצוא הישראליפוטנציאל  עוסק בניתוחפרק זה של הסקירה 

תחות והיצוא של ישראל לכלכלות מפהשוואה ארוכת שנים של התפתחות על ידי  נערך

הדומות שונות לאינדונזיה (כלכלות היקפי היצוא של כלכלות כשבנוסף נבחנו  ,אחרות

 ן כי נתוני הסחר. חשוב לציימגוונים)כלכלה הישראלית מבחינת פרמטרים מאקרו כלכלים ל

נמוכים מהיקף  לשכות הסטטיסטיקה של ישראל ואינדונזיההמתפרסמים על ידי הרשמיים 

סחר רשמיים בין המדינות וכי מלאור העובדה כי פורמלית אין יחסי  הסחר הממשי וזאת

 ,יחד עם זאת ).בעיקר דרך מדינה שלישית (סינגפור צעחלק בלתי מבוטל של המסחר מתב

נותר היצוא  ,גם בהערכה כי חלק מהיצוא למדינות אלו מיועד לבסוף לשוק האינדונזי

אף נמוך ומדינות המתפתחות להישראלי  מהיצואהישראלי לאינדונזיה נמוך משמעותית 

ישראלים הפועלים מיעוט השחקנים ה .לזו הישראליתדומות היקפי היצוא של כלכלות מ

בשוק האינדונזי, המגבלות והחסמים העומדים ספציפית אל מול היצואן הישראלי ושיעור 

וחשיבותה  הכלכלה האינדונזיתשל  פוטנציאל הצמיחה האדירבדבר הנמוך  המודעות

  לאי מימוש הפוטנציאל ביצוא למדינה זו.הם בין הגורמים  ,בכלכלה העולמיתהעולה 

  

ראל ואינדונזיה אינן מכוננות יחסים דיפלומטיים רשמיים, נותר היצוא של כי יש העובדהנוכח 

ישראל למדינה זו נמוך משמעותית מהיקפו הפוטנציאלי. דוגמה מובהקת מכך ניתן ללמוד 

 2004מהגידול העקבי והמהיר שהתקבל דווקא בהיקפי היבוא בשנים האחרונות. בשנת 

-מיליון דולר ויבוא הסחורות הסתכם בכ 11-בכהסתכם יצוא הסחורות של ישראל לאינדונזיה 

מיליון דולר  17-גדל היצוא הישראלי לאינדונזיה להיקף של כ 2011מיליון דולר. נכון לסוף  27

 –מיליון דולר  120- והסתכם השנה בכ 337%בלבד, בעוד שיבוא הסחורות צמח בשיעור של 

  . 2004- מהיקפו ב 4יותר מפי 

  

 צומחה ,ליתר הכלכלות המתפתחות הישראלי יצואה לשוואה גודל הפוטנציאל מתחדד בהש

סך יבוא הסחורות של אינדונזיה ממדינות העולם במהירות ובעקביות בשנים האחרונות. 

מיליארד דולר, בעוד שהיבוא של אינדונזיה בשנה זו מישראל הסתכם  164-הסתכם השנה בכ

בלבד מתוך היבוא  0.01%מהווה לאינדונזיה היצוא הישראלי  ,משמע – מיליון דולר 17- בכ

, 0.40%לשם השוואה, משקלו של היצוא הישראלי ביבוא של ברזיל עמד השנה על האינדונזי. 

משקל היצוא הישראלי . גם בהשוואה ל0.28%וביבוא של רוסיה על  0.32%ביבוא של הודו על 

עור היצוא , יעד יצוא בעל פוטנציאל שלא מומש במלואו, עומד שי)0.14%( סיןביבוא של 

  לאינדונזיה הרחק מאחור.
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  כלכלות נבחרותהשוואה ל -האינדונזי  שיעור היצוא הישראלי מתוך היבוא

  :2011, השווקים המתפתחים הגדולים 7היצוא של ישראל מתוך היבוא של 

  

  
  GTI :מקור

  

בר היה הד ,לו היה משקלו של היצוא של ישראל לאינדונזיה שווה למשקלו לסין (הנמוך ממילא)

יתרה מכך, על פי ההערכות עד  בהיקף יצוא שנתי של קרוב לרבע מיליארד דולר.מתבטא 

 345-של כלהיקף כולל  110%-כיצמח היבוא של אינדונזיה בשיעור מצטבר של  2016שנת 

משקל היצוא הישראלי שווה על פי אותה הנחה (משמעות הדבר היא כי  –מיליארד דולר 

  שראלי לאינדונזיה נאמד תיאורטית בכחצי מיליארד דולר.היה היצוא הי, )למשקלו לסין

  

על  2016שנת בד היה עומגם בהנחה שמרנית יותר בה מניחים כי משקל היצוא הישראלי 

היצוא של ישראל לאינדונזיה בשנה  מסתכם פוטנציאל ,)0.07%מחצית ממשקלו הנוכחי לסין (

  רבע מיליארד דולר.בכזו 

  

  

0.82%

0.40%

0.32%

0.28%

0.14%
0.10%

0.01%

אינדונזיהמקסיקוסיןרוסיההודוברזילטורקיה

עולמי משקל

E7  משקל
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  לאינדונזיה היצוא הישראלי  פוטנציאל

  :2011, פוטנציאל עתידי על בסיסלאינדונזיה היצוא של ישראל 

  

  
  GTI :מקור

  

היבט נוסף המדגיש את גודל הפוטנציאל הטמון בשוק האינדונזי עולה מתוך השוואה של 

ישראל לכלכלות הדומות לה מבחינת היקפי היצוא, ענפי היצוא המובילים, גודל המשק, גודל 

למטרה זו נבחרו המדינות: פינלנד, אוסטריה, דנמרק, הונגריה  עבודה.האוכלוסייה וכוח ה

עולה כי בעוד שאר הכלכלות נהנות מיצוא עשיר,  שנערכה עם מדינות אלומהשוואה  ואירלנד.

בפיגור המסתכם במאות מיליוני דולרים בשנה, נמצא היצוא הישראלי  צומח ויציב לאינדונזיה

היצוא של פינלנד למשל הסתכם בשנת  ני דולרים בודדים.של מיליו מזערימשמעותי עם יצוא 

כשאף היצוא ההונגרי  ,מיליון דולר 290-מיליון דולר, היצוא של אוסטריה בכ 360- בכ 2010

אפילו משקל  מהיצוא הישראלי לשם. 11מיליון דולר, פי  150-לאינדונזיה הסתכם בשנה זו בכ

ותית ממשקל היצוא הכולל של אירלנד היצוא של אירלנד ביבוא האינדונזי, הנמוך משמע

, גבוה כמעט פי עשר מזה הישראלי וכך גם היקפי היצוא של אירלנד לאינדונזיה, 13בעולם

  העולים על ישראל באופן מובהק.

  

  

                                                 
13
  ביבוא העולמי. 0.92%לעומת משקל יצוא של  0.09%משקל היצוא של אירלנד ביבוא של אינדונזיה עומד על  
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  :2010, יצוא הסחורות של ישראל לעומת כלכלות דומות

  

  

מתחדד  לו באופן חלקי)(אפי אינדונזיהל היצואמיצוי פוטנציאל הפספוס העצום מבחינת 

כי היקף היבוא של  מוכח מהשוואה זו .מול אותן מדינות כשעורכים השוואה של היקפי היבוא

היבוא של ישראל מאינדונזיה על רבות ממדינות אלו וכך גם משקל ישראל מאינדונזיה עולה 

היבוא עולה כי סך  14השנהיתרה מכך, בבחינת היבוא של ישראל מתוך סך היצוא האינדונזי. 

ה מזו של ישראל מאינדונזיה גבוה אף מהיבוא של שוויץ ושבדיה, כלכלות גדולות בהרב

  יבוא הישראלי.ה מהיקפיהגדולים משמעותית  םהמייבאות בהיקפי ,הישראלית
  

  :2010יבוא הסחורות של ישראל לעומת כלכלות דומות, 

  
                                                 

14
 2011אוקטובר -חודשים ינואר 
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  לאינדונזיהענפים פוטנציאליים ביצוא 

הזדמנויות עסקיות רבות עבור הייצוא  ומציעה במהירות פתחתמת האינדונזיתהכלכלה 

פוטנציאלים עבור הייצוא הענפי  יובאו בפרק זה של הסקירה הישראלי בתחומים שונים. 

ליכולות וליתרון  מקסימלית והתאמה ענפית גבוהה היצואן הישראלי אשר משלבים צמיחה

חסים הרשמיים עם ממשלת חשוב להדגיש כי היעדר הי  היחסי של הייצוא הישראלי.

מהווים חסמי  ,בסחר עם ישראלים המקומיים אינדונזיה וצעדי הזהירות שנוקטים היבואנים

כוחה העולה של הכלכלה  ,בעשיית עסקים בשוק זה. יחד עם זאת משמעותיים כניסה

 האדירוהפוטנציאל , מיצובה בעשורים הבאים כאחת הכלכלות הגדולות בעולם האינדונזית

טומנים בחובם שכר רב לאלו שישכילו לפתח קשרי מסחר כבר  ,עתידי למדינה זוהביצוא 

 בין המדינות התחממות היחסים בשנים האחרונות והעלייה העקבית בהיקפי הסחרכעת. 

אופטימיות רבה  המוסיףהישן, דבר  מעידים על שינוי מסוים בסטטוס קוו(בעיקר יבוא) 

                     .לשני הצדדים הזדמנויות עסקיות רבות יצירתובהקשר בין הכלכלות  להעמיק אתביכולת 

  

   תעשייתייםכימיקלים 

מיליארד דולר, צמיחה  16-בכ 2011נאמד נכון לסוף שנת  םהכימיקלים התעשייתיישוק 

 10%-בהשוואה לגודלו בשנה שעברה. השנה צפויה צמיחה דומה של כ 10%- משוערת של כ

מיליארד דולר. סך היבוא  17.5-פוי הענף להגיע להיקף של ככאשר עד סוף השנה הנוכחית צ

  השנה. 10%מיליארד דולר עם גידול משוער של 15.7-בכ 2011הענפי הסתכם בשנת 

  

לאחר ההאטה שנבעה מהמשבר העולמי  2009תעשיית הכימיקלים חזרה לצמוח במהלך שנת 

ובית בענף עם העלייה נמשכה המגמה החי 2010והירידה בביקושים לפלסטיק גולמי. בשנת 

המהירה בביקושים ובצריכה. הגידול המהיר בביקושים הפנימיים ובצריכה הפרטית של שוק 

מעט סיכונים וחסמים גם לא אולם בד בבד  ,ענק זה טומן בחובו פוטנציאל צמיחה גבוה מאוד

גם  ,לאלובנוסף . גבוהיםהבוא ייהומחירי  נמוכה של הענףהיצור הייעילות מהנובעים בעיקר 

  תפתחות הענף.ת הנפט והפטרוכימיה מעיבים על התעשיונמוכה בין האינטגרציה ה

  

וסין הביאו לזינוק בהיקפי יבוא הכימיקלים   ASEAN-יישום הסכם הסחר החופשי בין מדינות ה

ימיים. תחרות לא פשוטה צפויה עם מדינות לא מעטות שכבר ולהצפת השוק במוצרים כ

קוריאה, גרמניה, - יניהן בעיקר נמנות; סינגפור, יפן, סין, דרוםמייצאות לשוק האינדונזי ב
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 Dow Chemical, Unionבריטניה וארה"ב. בין החברות המובילות הפועלות בשוק זה הן; 

Carbide, BASF, DuPont, LG, Hoechst, Ciba Chemicals.   

חו"ל. עיקר למעלה ממחצית הביקושים לחומרי גלם כימיים מסופקים על ידי יבוא מוצרים מ

הביקוש נמצא בתעשיות הפלסטיק, הטקסטיל, הפרמצבטיקה, האלקטרוניקה, הקרמיקה, 

 חשוב לציין כי לצד המחסור הקיים בתעשיות אלו לחומרי גלם הזכוכית והרכיבים לרכב.

דבר המקשה על  –מחסור במקורות מימון ותשתיות לא מפותחות עם  תעשיות אלו מתמודדות

  התפתחותן.

  

פטרוכימיה באינדונזיה תלויה רבות ביבוא חומרי גלם ומוצרים כימיים תעשייתיים, תעשיית ה

אינדונזיה היא בין אף לא בהיקף יצור נמוך.  ,כאשר רבים מאלו אינם מיוצרים כלל במדינה

היבואנית הגדולות בעולם של חומרי גלם לתעשיית הפרמצבטיקה, דבר המעיד על פוטנציאל 

  הפרמצבטיקה באינדונזיה. גבוה ביותר של שוק מוצרי
  

  במיליארדי דולרים:נתוני גודל שוק ותחזיות להמשך, 

2012* 2011* 2010* 2009 
 

17.5 15.9 14.5 12.6 Total Market Size 

9 8.2 7.5 6.5 Total Local Production 

8.7 7.9 7.2 6.3 Total Export 

17.2 15.7 14.2 12.4 Total Import 
  

  

   NTDB מקור:

6

8

10

12

14

16

18

Total Market SizeTotal ImportTotal Local

Production

Total Export

2012*

2011*

2010*

2009
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  IT -עשיית הת

מזרח -דרוםהגדול ביותר בהוא באינדונזיה אינו מפותח, שוק זה   IT- חרף העובדה כי שוק ה

 IT- בעולם. סך ההוצאות בענף ה מהגבוהיםפוטנציאל הצמיחה  יאסיה ואחד השווקים בעל

בהשוואה לשנה  20%-מיליארד דולר, גידול של למעלה מ 11.4-הסתכמו בכ 2011בשנת 

לשנה,  16%-באות צפוי שוק זה לשמור על שיעורי צמיחה גבוהים של כבשנים השעברה. 

 24- האינדונזי להגיע לכ  IT- על פי ההערכות צפויות ההוצאות בשוק ה 2016נת כשבש

  מיליארד דולר.

  

  תקשורת קווית

 ,איש 100מתוך  17.4- ל 2011שיעור הנגישות לתקשורת קווית באינדונזיה הגיע בשנת 

עם זאת הכיסוי של התקשורת הקווית מיליון איש.  43 -לל הסתכם בכם הכומנוייהמספר כש

אלף טלפונים ציבוריים הפרוסים ברחבי המדינה.  220-גדול בהרבה מהנתון הנ"ל הודות לכ

התפתחות התשתית הקווית במדינה בעייתית עקב קשיים בפריסה הנובעים מהמבנה 

חרף עובדה זו ולמרות הגידול ם זה. הטופוגרפי של אינדונזיה והיקף נמוך של השקעות בתחו

לגדול בשיעור בטלפוניה הקווית המהיר במספר המשתמשים בניידים, צפוי מספר המשתמשים 

  . 2016עד  4%שנתי של 

  

  ניידים

שוק זה צומח במהירות יוצאת דופן בשנים האחרונות והוא עתיד להיות אחד השווקים הגדולים 

, 2011-ב 95- ל 2007-ב 39.6-איש מ 100- המנויים לשנים בלבד זינק מספר  4בעולם. בתוך 

מיליון. המשך הצמיחה החזקה הצפויה  233- כאשר מספר המנויים בשנה זו הגיע לכ

באינדונזיה, יחד עם הגידול בהכנסה הפנויה והירידה בעלות השיחות יתמכו בצמיחה שנתית 

מיליון ושיעור  341-כצפוי מספר המנויים להגיע ל 2016בשנים הקרובות. עד שנת  9%- של כ

 10.3-לכ 2011סך ההכנסות בשוק זה הגיע בשנת  איש. 132-איש צפוי לזנק ל 100- המנויים ל

צפויה הצמיחה  בהשוואה לשנה שעברה. בשנים הקרובות 14%מיליארד דולר, גידול של 

שנת ב -  בשנה 9%- צפוי להסתכם בכהשנתי הממוצע שיעור הצמיחה לגדול משנה לשנה ו

  מיליארד דולר. 16-כהגיע לההכנסות בשוק התקשורת הניידת ליות צפו 2016
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חברות  11התחרותיות בענף זה גבוהה ונכון להיום ישנן בניגוד לשוק התקשורת הקווית, 

באסיה  וההסלולריות הוא השני בגובמספר החברות . המספקות שירותי סלולר למשתמשים

 ,בענף עסקאות מיזוגמספר  ייחתמוים הקרובות ) דבר המגדיל את הסיכויים כי בשנהודו(אחרי 

. Indosat -ו   Telkomsel ;בעיקר מצד שתי החברות הסלולריות הגדולות באינדונזיה

התחרותיות הרבה בענף ומספר החברות הגבוה הפועלות בו הביאו להוזלה משמעותית של 

צפויה להימשך  אשרמגמה  - מספר המנויים חד בולגידול  בשנים האחרונות תעריפי השיחות

   גם בשנים הקרובות.

  

, במקביל לגידול המהיר G3בנוסף צפוי גידול גם במספר המנויים לטלפונים המספקים שירותי 

מכשיר הבלקברי הוא הסמרטפון הפופולארי  הצפוי במספר המשתמשים בשירותי האינטרנט.

ות הסלולאריות ביותר באינדונזיה עקב מחירו האטרקטיבי למשתמש ונגישותו ברוב המפעיל

(להבדיל, מכשיר האייפון באינדונזיה יקר בהרבה ממכשיר הבלקברי והוא זמין רק בחברת 

Telkomsel    .( :בין יצרניות הסלולאר הפועלות במדינה נמנותNokia, Sony-Ericsson, RIM 

(BlackBerry)  ו- Motorola.     

  

  אינטרנט

- משתמשים ל 12.8מיליון ( 31.5-לכ 2011מספר המשתמשים ברשת האינטרנט הגיע בשנת 

זינק  2007במספר המשתמשים בהשוואה לשנה שעברה. משנת  25%איש), גידול של  100

, גידול מיליון 53- ם להגיע  לכצפוי מספר 2016כשעד שנת  2.5מספר המשתמשים ברשת פי 

-כיחד עם זאת שיעור המנויים מתוך סך המשתמשים מסתכם ב בשנה. 11%שנתי ממוצע של 

בלבד, כשעל פי ההערכות כמחצית מהמשתמשים גולשים באמצעות אלפי חנויות  12%

בנוסף, חלק נכבד מהאוכלוסייה אינו יכול להרשות קפה הפרוסות ברחבי המדינה. -האינטרנט

לעצמו את עלות השימוש בשירותי האינטרנט, אולם עם הירידה הצפויה בתעריפי הגלישה 

בלבד מהאוכלוסייה מנויים בפס רחב) צפוי מספר המנויים  1%- ובעלות הגלישה בפס רחב (כ

  במספר המשתמשים בפס רחב. במקביל לגידוללצמוח משמעותית בשנים הקרובות, 

  

המסחר המקוון אינו מפותח עקב בעיות אבטחת שרתים ותשתיות לא מפותחות. בעקבות כך 

 לק גדולחבנוסף ( משלוח הסחורהרוב המסחר מתבצע על ידי תשלום במזומן עם 

. יחד עם זאת בטווח הרחוק ישנו פוטנציאל אדיר )בכרטיסי אשראי ו מחזיקהאוכלוסייה אינמ

למסחר באינטרנט וזאת בעיקר עקב העלות הגבוה שגובים המתווכים במסחר הקונבנציאלי. 

הרשתות החברתיות באינדונזיה פופולאריות ביותר כשעל פי ההערכות נאמד מספר 
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מספר המדינה בעלת מיליון איש,  30- ת של פייסבוק בכהמשתמשים ברשת החברתי

  ארה"ב. לחוץ מהמשתמשים הגבוה ביותר בעולם 

  

  חומרה

 –איש  100לכל  6.9מיליון,  17-בכ 2011באינדונזיה הסתכם בשנת  PC-מלאי מחשבי ה

בשנה  23%-22%. בשנים הקרובות צפוי המשך גידול ממוצע של 22%צמיחה שנתית של 

איש. סך  100לכל  18.3מיליון,  47- צפוי מספר המחשבים להגיע לכ 2016כשעד שנת 

בהשוואה  17%מיליארד דולר (גידול של  10- בכ 2011ההוצאות על ציוד חומרה נאמד בשנת 

מיליארד  21.5- צפויה ההוצאה לעלות להיקף כולל של כ 2016לשנה שעברה) כשעד שנת 

  פי")(פירוט נוסף ראה בפרק "מחשבים וציוד היקדולר. 

  

מתבצעת בעיקר באזורי הסחר החופשי של  ICTבפיתוח תשתיות ליצור מוצרי ההשקעות עיקר 

Batam ו - Bintan  הסמוכות לגבול עם סינגפור. חברותIT  זרות כבר השיקו באזורים אלו אתרי

יצור של משדרי רדיו, סיבים אופטיים, רכיבים לטלפונים סלולריים ורכיבים אלקטרונים שונים. 

  ונה השיקה הממשלה תוכנית רב שנתית לעידוד ההשקעה בסקטור זה באי ג'אבה.לאחר

  

  

   Economist מקור:

  

  

  ITושירותי  תוכנה

- גידול של כ ,דולר מיליון 770-בכ 2011הסתכם בשנת  IT -בשוק שירותי ה ההוצאותהיקף 

 2- כ להגיע להיקף כולל שלצפוי היקף ההשקעות  2016. עד בהשוואה לשנה שעברה 26%

הגידול בסקטור זה יציב ומהיר ולא רק שלא סבל . 20%מיליארד דולר, גידול שנתי ממוצע של 
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בכל אחת  19%-מהאטה עקב המשבר הכלכלי העולמי, אלא אף רשם גידול שנתי ממוצע של כ

  .2008-2009מהשנים 

  

 .הבנקים המסחריים באינדונזיה מהווים אחד ממקורות הביקוש החזקים ביותר בתחום זה

שמרו על רמת ביקושים יחסית לבנקים המסחריים במדינות המפותחות הפיננסית חסינותם 

גבוהה גם בזמן המשבר הגלובלי והירידה הדרסטית בהיקף ההוצאות העולמי של סקטור זה. 

קרובה גם בשנה ה  IT- מסיבה זו צפויים הבנקים לשמור על הביקושים הגבוהים לשירותי ה

 ,בהיקף ההוצאות 29%צפוי גידול של העולמית. בשנה הקרובה חרף ההאטה הצפויה בכלכלה 

  שעל פי הערכות ייאמד בכמיליארד דולר. 

  

ומהווה אחד המכשולים  נפוץ מאוד במדינה ת מחשבוכנובת בלתי חוקיהשימוש וה ותהעתקה

חמורים על שימוש המהותיים בהתפתחות הסקטור באינדונזיה. הממשל הנוכחי קבע עונשים 

אשר  –כנות והעתקות והשיק כוח משימה לאומי במלחמה נגד הפרת זכויות יוצרים פיראטי בתו

  עד היום זכה להצלחה חלקית בלבד.

  

  
   Economist מקור:

  

שוק תשתיות הטלקומוניקציה האינדונזי הינו בעל פוטנציאל עסקי רב במיוחד עבור חברות 

ההתרחבות הטכנולוגית  חוטית (ציוד, תוכן ושירותים).-המתמחות בתחום התקשורת האל

באינדונזיה הביא לגידול מואץ בהיקף המהירה של שירותי הסלולר והתקשורת האלחוטית 

ההשקעות בתשתיות הטלקום. כניסת חברות זרות רבות, תופעה ההולכת וצוברת תאוצה 

בשנים האחרונות, המשקיעות בשיפור ופיתוח תשתיות אלה, מספקות גישה נוחה יותר גם 

  ישראלים. ליצואנים ה
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  מחשבים וציוד היקפי 

  
וגודלו הוערך  10%- בשיעור של כ 2011בשנת צמח  המחשוב והציוד ההיקפי באינדונזיהשוק 

דולר. בשנה הבאה צפויה צמיחה דומה כשגודל השוק צפוי להגיע להיקף של מיליארד  2- בכ

מחשבים מרכיבים מיליארד דולר. היצור המקומי בענף זה מזערי ומבוסס על הרכבת ציוד ו 2.2

הסתכם  2011מהיקף הענף מבוסס על יבוא נטו מבחוץ. בשנת  70%- מיובאים, כשלמעלה מ

להיקף יבוא כולל  10%-מיליארד דולר כשבשנה הבאה צפוי גידול של כ 1.43-היבוא הענפי בכ

  מיליארד דולר. 1.57-של כ

  

ון יחידות, המהווה מילי 3-צפוי לעמוד על כ 2011סך המכירות של מחשבים אישיים בשנת 

בהשוואה למספר המחשבים שנמכרו בשנה שעברה. חברות בסדר גודל  20%-גידול של כ

מהמכירות  70%-בינוני וקטן הינן קהל היעד העיקרי של מכירות המחשבים והם אחראיות על כ

 -ו  ,Dell, Lenovo, Acer, HPהשנתיות.  שוק המחשבים האינדונזי נשלט בעיקר על ידי 

Toshiba.   בעוד בשוק רכיבי המחשבים להרכבה שולטות בעיקרIon, Reliance, Zyrex, 

Mugen, Axioo  ו- Access הרכיבים למחשבים המבוקשים ביותר הינם מעבדים (בעיקר של .

), כרטיסי זיכרון, כרטיסי מסך וקול, לוחות אם, עכברים ומקלדות. שוק AMD-אינטל ו

לחברות הפועלות בתחום אספקת מחשבים וציוד  המחשבים האינדונזי מספק ההזדמנויות

  נלווה, מוצרים לאחסון המידע, שרתים וציוד רשת.

  

 

  להלן טבלה המציגה את גודל השוק במיליוני דולר:

  

   NTDB מקור:
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   ציוד רפואי

  
מיליארד דולר).  23- מהתוצר (כ 2.8%-באינדונזיה נאמדת ב 15ההוצאה הלאומית לבריאות

מ"ג צפוי להישמר בשנים הקרובות, משמע בהתאם לתחזיות הצמיחה של שיעור ההוצאה מהת

צפויה ההוצאה הלאומית  2016הכלכלה האינדונזית צפויה ההוצאה לגדול בהתאם. עד שנת 

-דולר לאדם ב 95- , ההוצאה לנפש צפויה לזנק מכמיליארד דולר 46- לבריאות להסתכם בכ

  .13%- מוצע של כגידול שנתי מ - 2016- דולר לאדם ב 180-לכ 2010

  

אינדונזיה, המדינה 

המאוכלסת  4- ה

ביותר בעולם 

תלויה באופן 

מובהק ביבוא ציוד 

רפואי. בשנת 

הוערך גודלו  2011

- של שוק זה בכ

מיליון דולר  610

הצמיחה המהירה בענף מהיקף הענף מבוסס על יבוא המוצרים מחו"ל.  95%-כאשר למעלה מ

, צמיחה דומה 7%-צמח שוק זה בשיעור של כ 2011צפויה להמשך גם בשנים הבאות, בשנת 

  . 2012צפויה גם בשנת 

  

 ,המדינות המובילות בשוק הציוד הרפואי האינדונזי הם יפן, גרמניה, סין, קוריאה ובריטניה

 רפואיים המספקים מוצרים ,הקשה ביותר הינה מול היצואנים הסינים והקוריאניםהתחרות כש

ייחודיות עולה החשיבות של אטרקטיביות המחירים לצד  זאתלאור . םבמחירים אטרקטיביי

  איכות המוצר והשירות הניתן ליבואן לאחר אספקתו.המוצר ויתרונו על פני המתחרה, 

  

כגון: ציוד הרדמה ואלחוש,  ""Life Supportביקושים מיוחדים קיימים בשוק זה למוצרי 

סאונד, ציוד דיאגנוסטיקה וציוד - רהרפואי, מכשירי אולט-ציוד אלקטרוני מאווררים, מוניטורים,

  רפואי מתכלה.

  

                                                 
15
ההוצאה הלאומית לבריאות כוללת את ההוצאות על כל שירותי הבריאות הניתנים בבתי חולים, מרפאות,  

 שירותי רופאים פרטיים ורופאי שיניים, הוצאות על תרופות ומכשירים רפואיים, מחקר ומנהל ממשלתי בתחום
  הבריאות, והשקעה במבנים וציוד במוסדות בריאות.
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  וחומרי גלם לתעשייה יםפרמצבטימוצרים 
  

   Economist מקור:

שוק הפרמצבטיקה במונחי 

מכירות נאמד בשנת 

מיליארד  7- בכ 2011

דולר, צמיחה שנתית של 

. בשנים הבאות 15%-כ

צפויה צמיחה ממוצעת של 

שנת כשעד בשנה  13%-כ

המכירות  צפויות סך 2015

בשוק הפרמצבטיקה 

העלייה הצפויה במחירי חומרי גלם מיובאים לייצור תרופות  מיליארד דולר. 11-כלהסתכם ב

כשבמקביל צפויה גם עלייה במחירי  ,גנריות יפעילו לחץ על חברות התרופות המקומיות

ו התרופות. השיפור במעמד הכלכלי של האינדונזי הממוצע והתרחבות שכבת הביניים הביא

הסקטור הגדל בשיעורים  –ותוספי התזונה  םלעלייה משמעותית בהיקף מכירות הוויטמיני

    .OTC-הגבוהים ביותר מבין תרופות ה

  

   Economist מקור:

על פי איגוד תעשייני 

הפרמצבטיקה של 

, )GP Farmasi(אינדונזיה 

מסך חומרי הגלם  95%-כ

המשמשים את תעשיית 

הפרמצבטיקה באינדונזיה 

, בעיקר אים מחו"למיוב

עובדה מסין והודו. 

התלות  המשקפת את

  הרגישות לתנודות בשער החליפין. את של שוק התרופות המקומי במדינות המייצאות והגוברת 
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  אנרגיה חלופית

  
ממשקי  70%-הביקוש לחשמל באינדונזיה עלה בשנים האחרונות באופן ניכר, ולמרות שרק כ

בביקושים (בין  6%- ת החשמל, נרשם גידול שנתי ממוצע של כהבית במדינה מחוברים לרש

) כשהגידול בביקושים צפוי להימשך גם בשנים הבאות. הגידול המהיר 2006-2010השנים 

דבר המביא להפסקות חשמל רבות ותכופות  - בביקוש לחשמל עולה בהרבה על ההיצע הקיים 

, צפוי להגביר את ל הכלליתהסקטור התעשייתי האחראי לכשליש מתצרוכת החשמ במדינה.

משקי הבית באינדונזיה,  .5.4%הביקושים לחשמל בשנים הקרובות בשיעור שנתי ממוצע של 

מסך התצרוכת הכוללת, צפויים להגביר את צריכתם בשנים הקרובות  40%-האחראים לכ

  .5.8%בשיעור שנתי ממוצע של 

  

מהכפרים במדינה תהיה  98%-לכ 2015על פי תוכנית משרד האנרגיה האינדונזי עד שנת 

 ,כיום). למרות ההערכות כי יעד זה לא ימושש עד שנה זו 85%-גישה לרשת החשמל (לעומת כ

צפויים כפרים רבים להתחבר לרשת החשמל בשנים הבאות ובהתאם צפויה הצריכה הכללית 

סך תצרוכת החשמל באינדונזיה צפויה לגדול בשיעור שנתי  להמשיך לצמוח בשיעור מהיר.

, כשהצמיחה החזויה ברמת ההכנסה הפנויה של 2012-2020בין השנים  6.5%מוצע של מ

  האינדונזי הממוצע תתרום גם היא את חלקה להתגברות הביקושים לחשמל בשנים אלו.

  

הממשל באינדונזיה שם לו למטרה להפחית את תלותה של המדינה בחומרי האנרגיה 

דלק חומרי . םאת השימוש באמצעים אלטרנטיבייולהגביר  (ממקורות מתכלים) םהקונבנציונליי

המופקים מחומרים אורגניים מהווים אלמנט מהותי בתוכנית האסטרטגית של הממשל לצמצם 

ע"י השקעה ביבוא, יצור ופיתוח אמצעי יצור אנרגיה  - המאובניםלמינימום את יבוא הדלקים 

, פיתוח ומחקר של תחום ביישום תוכנית זו החליטה הממשלה להשקיע במסחר .אלטרנטיביים

  וזאת על ידי מתן אשראי בתנאים מסובסדים ותמריצים כלכליים שונים. - אנרגיה -הביו

  

-תרמי אדיר הנאמד בכ- ביו- באינדונזיה פרוסים מאות הרי געש פעילים בעלי פוטנציאל אנרגטי

GW27 יה מיצור האנרגבלבד  3.5%-כיום כמיצור האנרגיה הכולל של אינדונזיה).  95%-(כ

עקב העלות  תרמיים-) מיוצר על ידי שימוש במתקנים גיאוGW28.5-מתוך כ GW1-במדינה (כ

הגבוה של הפקת אנרגיה בטכנולוגיה זו. למרות זאת, על פי התוכנית האסטרטגית של משרד 

  . GW9.5-ל 2025יגדל עד שנת של אינדונזיה תרמי - האנרגיה, סך היצור הגיאו
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רגיית מים הינו תחום נוסף הצובר תאוצה בשנים האחרונות הפקת חשמל על ידי שימוש באנ

מופקים על ידי   MW4,000-באינדונזיה וזאת על ידי ניצול הנהרות הרבים במדינה. כיום כ

  .MW10,000-צפוי היצור לצמוח לכ 2019שימוש בטכנולוגיה זו, כשעד שנת 

  

אולם מחזיק  ונזיהאינו מפותח באינד אנרגיית רוחסולארית או האנרגיה ה יצור תחום

בפוטנציאל אדיר נוכח התוכניות האסטרטגיות של משרד האנרגיה להגדיל את קצב ייצור 

לשם כך  .פי שלוש והאינטרס הממשלתי להפחתת התלות בדלק מאובן 2020החשמל עד 

מעניק הממשל תוכניות סבסוד ותמריצים רבות, ובנוסף הקל בצורה משמעותית את הרגולציה 

   בתחום זה.

  

) היא החברה הממשלתית לאנרגיה המחזיקה במונופול PLN )Perusahaan Listrik Negara-ה

), ראש Nur Pamudjiהנשיא ומנכ"ל החברה הוא נור פאמודג'י ( להפצה החשמל באינדונזיה.

המחלקה לאנרגיה מתחדשת והאיש האחראי על השקעות זרות בתחום הוא מוחמד סופיאן 

)Muhammad Sofian(16 .  

  

  

   Economist ר:מקו

  

  

                                                 
16
  , /http://www.pln.co.idכתובת אתר החברה:  

  .muhammad.sofian@hakit.orgפרטי קשר של ראש המחלקה לאנרגיה מתחדשת: 
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  טכנולוגיה-אגרו

  
מיליארד דולר, גידול של  124-בכ 2011הסתכמה בשנת  של אינדונזיהסך התוצרת החקלאית 

. למרות ההאטה הגלובלית והירידה 3.3%וצמיחה ריאלית של  2010-בהשוואה ל 14%

- ת לבתחזיות הצמיחה של אינדונזיה, צפוי קצב הגידול הריאלי של התוצרת החקלאית לעלו

) כבשנה זו צפויה 3.7%(וריאלי של  12%צפוי גידול שנתי ממוצע של  2016עד שנת . 3.7%

  מיליארד דולר.  210-התוצרת החקלאית להסתכם בכ

  

משק, החקלאות באינדונזיה אינה חדשנית ומאופיינת ברמה ללמרות חשיבותה הרבה 

, רמת היעילות נים דייםטכנולוגית נמוכה. רובם המכריע של העובדים בענף זה אינם מיומ

נוכח אלו ישנה דרישה משמעותית מהפוטנציאל שבה.  קטנההחקלאית  הפריוןורמת  נמוכה

 גבוהה למומחים בתחום ולאספקת ציוד טכנולוגי מתקדם להעלאת הפריון והיעילות בענף זה.

ך ממשלת אינדונזיה מעודדת יוזמות ופרויקטים אינטגרטיביים לפיתוח ענף החקלאות ולשם כ

 IAARD = Indonesian(  את הסוכנות למחקר ופיתוח חקלאי') 70-(עוד בשנות ה הקימה

Agency for Agricultural Research and Development (17  שתפקידה שיפור הסביבה

  .םהרלוונטייהעסקית וניהול מחודש של תהליכי הרגולציה בתחום עם משרדי הממשל 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
17
  /http://iaard.go.idהאתר הרשמי של הסוכנות האינדונזית למחקר ופיתוח חקלאי:  
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  סיכום
  

השינויים . מעמדה המחודש של אינדונזיה סביב נרחבמתגבש קונצנזוס בשנים האחרונות 

מדינה זו בשנים האחרונות הביאו לשינוי היסטורי בשיטת הממשל, המהותיים שעברה 

פתיחת שעריה , תוך יישום של רפורמות כלכליות מרחיקות לכתלכינון משטר דמוקרטי ול

הכתרתה כאחד הכוחות העולים תרמו לצמיחה כלכלית מרשימה ולאלה  – לגלובליזציה

ואין זה מפתיע  הולך ועולה משנה לשנה אינדונזיהמעמדה הכלכלי של בכלכלה העולמית. 

ניתן יהיה להגדירה מחדש לא רק כמעצמה כי על פי הערכות רבות בעתיד הלא רחוק 

  אזורית, אלא כמעצמה כלכלית עולמית לכל דבר.

  

הזדמנויות עסקיות רבות עבור  ת בחובהוצופנ במהירות מתפתחת האינדונזיתהכלכלה 

היציבות הכלכלית והפוליטית, הביקושים הפנימיים . הייצוא הישראלי בתחומים שונים

בשנים האחרונות לאחד  אינדונזיההחזקים והמשאבים האדירים של המדינה, הפכו את 

ובלתי מוגבל של  מגוון רחב המציע מיעדי ההשקעות האטרקטיביים ביותר בעולם

 גבוההלהציג צמיחה  האינדונזית בשנים הקרובות צפויה הכלכלה. תנויות עסקיוהזדמ

טומן  האינדונזיהמשק לצד המשך הגידול בביקושים הפנימיים ובהיקפי היבוא. וזאת 

, ציוד ITטלקומוניקציה, טכנולוגיה, -אגרובחובו פוטנציאל צמיחה גדול בענפים רבים, כגון: 

  ועוד.  אנרגיה חלופיתרפואי, 

  

עוד לא ניתן להסיק כי  לאינדונזיהמניתוח מפת היצוא העולמית ופוטנציאל היצוא הישראלי 

. גירדנו את פני השטח במיצוי הפוטנציאל האדיר שבהידוק היחסים הכלכליים בין המדינות

למשק הישראלי יתרון יחסי וידע רב, שיכול לתרום לפיתוח המשק  משיקים רביםבתחומים 

גורם מהותי בשמירת היציבות במדינה  –הכלכלי  צלחתו ושגשגוולהמשך ה האינדונזי

חרף המגבלות והחסמים . ואינטרס לאומי ממדרגה ראשונה של הממשל בג'קרטה

כלכלי משותף של שתי -העומדים אל מול היצואן הישראלי כיום, קיים אינטרס לאומי

של כל אחת הפוטנציאל הכלכלי  מקסוםהמדינות להניע את הצמיחה המקומית על ידי 

ואחת. אינטרס זה יכול להיות המנוע אשר יביא ליצירת שיתופי פעולה כלכליים רבים ואף 

  לחימום היחסים בין המדינות.
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  נספח
  

  חוקיות הסחר וויזות:

מהבחינה החוקית היבשה אין מניעה מחברות אינדונזיות לסחור עם חברות ישראליות.  סחר:

האינדונזי  התעשייה והמסחרמשר ממשלתיים ישראליים רשמי שנמסר לגורמים מכתב  על פי

אין מניעה  1967כי לאחר ביטול ההגבלות על הסחר שהוטלו בשנת  מוצהר ,2001בשנת 

תרגום רשמי ב(המכתב בשפת המקור ו מחברות אינדונזיות לסחור עם חברות ישראליות,

  ).מצורף בסוף הנספח לאנגלית

האינדונזי הודגש כי מדובר ביחסי סחר  יה והמסחרהתעשיבהבהרות בע"פ שנתן מנכ"ל משרד 

  בין חברות פרטיות. לא פעילות ממשלתית וללא השתתפות במכרזי ממשלה.

יש להדגיש כי עקב חוסר ידע מצד פקידי ממשלה יתכנו בעיות מקומיות עם מוכס ספציפי בנוגע 

  זרת.עו ך כלללשחרור משלוחים מישראל בנמלי אינדונזיה אולם הצגת המכתב בדר

כמו כן יתכן כי מוכס ינסה להשתמש בתירוץ של ארץ מקור ישראלית כדי לא לשחרר סחורה 

  וזאת על מנת לקבל שוחד.

  

 2002ויזות לאנשי עסקים ישראלים לאינדונזיה הוצאו באופן סדיר עד אפריל  ויזות עסקים:

פור. החל בעזרת לשכת המסחר האינדונזית דרך הנספחות המסחרית בשגרירות ישראל בסינג

יזות והמצב כיום לוט בערפל מבחינה רשמית. ומתאריך זה שינו האינדונזים את הליך מתן הו

דולר ארה"ב. בשוק קיימים היום  150שבועות בממוצע ועלה כ  2-4יזות ארך והליך קבלת הו

  יזות.וע בהוצאת הוימספר 'מתווכים' היכולים לסי

  

  חסמים לסחר שאותרו:

רות שאינן מפעילות בעלי דרכון זר): קשה מאד לקיים עסקים מבלי מתן ויזות (עבור חב .1

  להגיע פיזית לארץ היעד. הליך קבלת הויזות לאינדונזיה ארוך, יקר ואינו ודאי. 

  השגת מידע כללי, השתתפות בתערוכות קטלוגים וכו'.  .2

המקומי ואין  לאור העובדה כי הסחר בין ישראל ואינדונזיה מותר באופן עקרוני על פי החוק .3

התנגדות לקיומו מצד השלטונות כל עוד מדובר בפרופיל נמוך, מרבית הבעיות שנוצרות הן 

עקב התערבות המתחרה המקומי. המתחרה המקומי מרגיש בתחרות ובנגיסה מנתח השוק 

שלו ואחד הכלים העומדים לרשותו במלחמה זו הינו הכלי הפוליטי.  המתחרה יכול לאיים 

  הלשנות לארגונים קיצוניים וכו'. בחרם, איומים ב
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  המלצות לחברות ישראליות:

מומלץ לא לציין על המוצר עצמו את ארץ היצור (ישראל), בעיקר במוצרים סופיים או  .1

במכונות סופיות. אם מדובר ברכיב הנכלל לתוך מערכת ואינו נראה לעין למשתמש הסופי, אזי 

  הבעיה קטנה יותר. 

מומלץ להיכנס לשוק בפרופיל נמוך ככל האפשר, תוך כדי הצנעת מקור בשלבים הראשונים  .2

המוצר או הטכנולוגיה בניירת הרשמית, (סביר כי השותף או הלקוח יודע כי מקור המוצר הוא 

  ישראלי אולם יש להצניע זאת בניירת הרשמית). 

מיובאת יש לבדוק היטב האם נדרשת הצהרת 'ארץ מקור' עבור המוצר או הטכנולוגיה ה .3

למדינות אלו. בחלק מהמקרים אין צורך בציון ארץ מקור ואז אפשר להעביר את המוצר דרך 

  ארץ שלישית (לדוגמא משאית יבשתית מסינגפור למלזיה תוך שימוש בניירת סינגפורית). 

ודאי גם במדינות אחרות) ישנן חברות סחר רבות שתמורת עמלה יוכלו ובסינגפור (וב .4

  ירת הישראלית לדרישות מדינת היעד. 'להתאים' את הני

מומלץ להוציא ויזה לאינדונזיה באמצעות לשכת המסחר האינדונזית ולא באמצעות הלקוח.  .5

כך התלות בלקוח קטנה והוא אינו צובר כוח רב מדי מול החברה הישראלית, דבר שיכול 

  להתבטא במו"מ מסחרי.
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  העתק המכתב מתורגם לאנגלית:
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  העתק המכתב בשפת המקור:
  

  


