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سخن رئيس كل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُروَن. 

بوده ايم.  يكپارچه جهاني«  اقتصادي  » نظام  تدريجي  تكوين  سالهاي گذشته، شاهد  طي 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعيت متفاوتي از كسب و كار را در اين 
به  مشتريان  گسترده  دسترسي  و  ارتباطات  توسعه  يك سو  از  است.  پي داشته  در  سالها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و » خواستهاي« آنها را تحت تأثير قرار داده و از 
سوي ديگر توليد مبتني بر فناوري پيشرفته و روشهاي اصالح شده، امكان پاسخگويي به 

تقاضاهاي متنوع و متغير مشتريان را فراهم نموده است. 
نقش تعيين كننده عوامل توليد در معرفي محصول، به ويژه محصوالت جديد، اكنون جاي 
پارادايم حاكم  اين وضعيت،  بازار داده است.  و  به عوامل موجد رضايت مشتري  را  خود 
و فرصتها  بازار  تعيين كننده  و نقش  داده  تغيير  بازار  نفع  به  را  بازار  ـ  روابط صنعت  بر 
به  اگر  نشانده است.  توليد و فرصتها و محدوديتهاي آن  به جاي  را  و محد وديتهاي آن 
بازارها،  آنگاه ضرورت مطالعه و شناخت  بيافزاييم،  نيز  را  بازارها  اين مهم، جهاني شدن 
بخشهاي آن و راهكارهاي بازاريابي براي كسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبي 

نمايان مي شود.
تعدد و تنوع عوامل محيطي مؤثر بر موفقيت كسب و كارها، به ويژه در بازارهاي جهاني، 
نسب به گذشته كه قلمرو فعاليتها محلي و ملي بوده، بسيار بيشتر است. امروزه شناخت 
اين عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلي بنگاه به دليل تأثير گذاري آنها در تحليلهاي 
مربوط به فرصتهاي كسب و كار مقدم است. به همين دليل مديران سازمانها بايد عناصر 

غير قابل كنترل محيطي را شناخته و آنها را تا آنجا كه ممكن است، مديريت نمايند. 
در تمام محيطهاي كسب و كار، شرايط نامطمئن به وسيله عناصر غيرقابل كنترل به وجود 
مي آيد و هر بازار جديد، مجموعه عوامل غير قابل كنترل خاص خود را نيز به آن اضافه 
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مي كند.  مدير موفق برنامه  بازاريابي خود را به نحوي طراحي مي كند كه بهتر بتواند با 
شرايط نامطمئن محيط كسب و كار منطبق شود. 

مهم ترين عوامل غير قابل كنترل محيط بين المللي عبارت اند از : 
عوامل سياسي ـ قانوني  � 

عوامل فرهنگي  � 
عوامل اقتصادي  � 

زير ساختها،  فناوري،  رقبا، نظام توزيع و غيره  � 

تالش همه بنگاه ها براي دسترسي به اطالعات مربوط به عناصر غير قابل كنترل محيطي، 
مستلزم صرف هزينه و ايجاد مخاطرات ناشي از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
براي ورود و كسب  ايراني،  از شركتهاي  راستاي حمايت  و در  اين جهت  به  شده است. 
انتشار  و  تهيه  به  اقدام  ايران  تجارت  توسعه  سازمان  بازارهاي خارجي،  در  آنها  موفقيت 

مجموعه كتابهايي با عنوان »راهنماي تجارت با كشورها« نموده است. 
در گردآوري و تدوين اطالعات اين كتابها تالش شده است تا اطالعات دقيق و به روز، با 
بهره گيري از منابع اطالعاتي موثق در اختيار خواننده گرامي قرار گيرد. به  دليل تغييرات 
نسبتاً سريع، اين اطالعات در فاصله هاي زماني مناسب به روز شده و در چاپهاي بعدي 
منتشر خواهد شد. با اين حال، اين دقت ما را از رهنمودهاي اساتيد و صاحب نظران محترم 
بي نياز نمي كند و از هرگونه راهنمايي و تذكر صاحبان فكر و فعاالن عرصه تجارت خارجي 

ايران استقبال مي نماييم.
كتابهاي  مجموعه  توليد  و  تهيه  دست اندركاران  همه  همكاري  از  مي دانم  الزم  پايان  در 
روابط  تنظيم  و  بازاريابي  »معاون  ضيغمي  محمدعلي  دكتر  آقاي  جناب  ويژه  به  حاضر 
سازمان« و جناب آقاي رضا توفيقي، »مدير طرح« و كليه كارشناسان سازمان كه با اين 
از سركار خانم  بنمايم. همچنين  را  نموده اند، كمال تشكر و قدرداني  مجموعه همكاري 
در  ايشان  تالشهاي  به خاطر  بازرگاني  نشر  و  و همكاران شركت چاپ  اصغرپور  محبوبه 

طراحي و توليد اين مجموعه سپاسگزارم.
                                             مهدي غضنفري   

                                           معاون وزير و رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران
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اطالعات پايه

 �نام رسمي كشور 
 اندونزي1  

 �موقعيت جغرافيايي 
اندونزي، بزرگ ترين مجمع الجزاير جهان است كه در امتداد خط استوا و بين قطعه خشكي 
جنوب شرقي آسيا و استراليا قرار دارد. اين كشور در تالقي دو اقيانوس هند و آرام واقع شده 
و به  منزله پلي ميان دو قاره آسيا و اقيانوسيه است. سواحل غربي و جنوبي اندونزي مشرف 
اقيانوس هند است و سواحل شمالي آن روبه روي تنگه ماالكا2 و درياي چين جنوبي و  به 

اقيانوس  به  نيز رو  اين كشور  سواحل شمال شرقي 
آرام قرار گرفته است. 

گينه  است.  زميني  مرز  داراي  دو كشور  با  اندونزي 
ايريان جايا، و مالزي)  با استان  جديد پاپو3، هم مرز 
استان  با  )هم مرز  ساراواک  و  صباح  استانهاي 
اندونزي  آبي  كاليمانتان شرقي و غربي. همسايگان 
فليپين  غربي)،  )شمال  سنگاپور  از:  عبارت اند 
)شمال شرقي) برونئي دارالسالم )شمال) و استراليا 
)جنوب شرقي). فاصله شرق تا غرب اندونزي حدود 

1. Indonesia 
2. strait  of Malacca 
3. Papua New Guinea
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به  نزديك  و  به 1760 كيلومتر است  نزديك  آن  تا جنوب  فاصله شمال  و  120/5 كيلومتر 
چهار پنجم از مساحت مابين اين حدود را آب پوشانده است. مساحت خشكيهاي اندونزي 
حدود 1/9 ميليون كيلومتر مربع است )بنابر اطالعات منتشره از سوي منابع اندونزيايي، رقم 
با احتساب تيمـــور شرقي 1926558 كيلومتر مربع و بدون  دقيق مساحت خشكـــيها، 
آن، 1911714 كيلومتر مربع است.) وسعت آبهاي اين كشور نيز، حدود چهار برابر مساحت 
از كل مساحت  ترتيب 81 در صد  بدين  است.  مربع  كيلومتر  ميليون  يعني 7/9  خشكيها، 

اندونزي را آب پوشانده است.

 �مساحت 
مساحت اين كشور 1919440 كيلومتر مربع است. حداقل 1826440 كيلومتر مربع از 

سرزمين اندونزي خشكي و حدود 93هزار كيلومتر مربع آن كشور آبهاي سطحي است.

 � همسايگان
اين جمهوري از سمت شمال به طول 1782 كيلومتر با مالزي و از سمت جنوب شرقي به 
طول 820 كيلومتر با گينه نو مرزمشترک دارد. طول خطوط ساحلي اين مجمع الجزاير 

به 54716 كيلومتر مي رسد.

 �جمعيت
جمعيت اين كشور بر اساس آمار تخميني در سال 2007 نزديك به 235 ميليون نفر است. 

رشد ساالنه جمعيت در اين كشور 1/21 درصد است.
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 �شهرهاي مهم 
استانهاي  از  نام دارد.  پايتخت آن  جاكارتا   از 30 استان تشكيل شده است و  اندونزي 
ايريان جايا،  تي مور شرقي،  تي مور غربي و   معروف اندونزي مي توان به آچه،  بالي،  

سوماترابارت  و پالمبانگ اشاره كرد.

شهر جاكارتا پايتخت اندونزي است و پس از آن شهرهاي مهم اين كشور عبارت اند از: سورابايا، 
باندونگ، جوگجاكارتا، سمارانگ،سوراكاتا، وماالنگ )در جاوه )، مدان، پالمبانگ، پادانگ، و 
)در  بانجارماسين  و  )در سوالوسي)  مانادو  و  پاندانگ  او جونگ  )در سوماترا)  بندرالمپونگ 
بندري  باز مي گردد كه  به قرون 15و16 ميالدي  سابقه تشكيل شهر جاكارتا  كاليمانتان). 
مهم در تجارت اين منطقه بود. اين بندر در ابتدا سوندا كالپا نام داشت كه پس از شكست 
نيروهاي پرتغالي از نيروهاي مسلمان به رهبري فتح الل در سال 1527ميالدي، به جايا كارتا  

) به معناي پيروزي  بزرگ ) تغيير نام يافت. 

در سال 1618 ميالدي، فرمانده هلندي به جاياكارتا حمله كرد و اين شهر سه قرن تحت 
سلطه هلنديها بود تا آن كه در طول جنگ جهاني دوم و اشغال اندونزي توسط ژاپن، مجدداً 
به جاكارتا تغيير نام پيدا كرد. پس از استقالل اندونزي، جمعيت اين شهر روبه فزوني نهاد و 
اكنون ) با حدود 700 كيلومتر مربع مساحت) نزديك به 10 ميليون نفر جمعيت را در خود 

جاي داده است.

 � واحد پول
 (IDR )با عالمت  اندونزي  روپيه  اين كشور  پول  واحد 
آمريكا  دالر  هر  سال 2007  در  است.  برابر صد سن1 

برابر9056 روپيه اندونزي بوده است.

 �تفاوت زمان با ايران 
به علت وسعت زياد ميان حدود شرقي و غربي )نزديك به 5120 كيلومتر)، در اين كشور سه 

منطقه زماني مختلف به شرح زير وجود دارد :

1. Sen
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 : مركزي  و  غربي  كاليمانتان  ايالتهاي  و  جاوه  سوماترا،  جزاير  شامل  اندونزي،  غربي   بخش 
(GMT(  هفت ساعت جلوتر از گرينويچ

بخش مركزي اندونزي، شامل جزاير بالي، سوالوسي، نوساتنگاري غربي و شرقي، استانهاي 
(GMT( كاليمانتان شرقي و جنوبي و نيز تيمور شرقي: هشت ساعت جلوتر از گرينويچ

گرينويچ  از  جلوتر  ساعت   9 ايريان جايا:  و  ملوک  جزاير  شامل  اندونزي،  شرقي  بخش 
(GMT(

بدين ترتيب ساعت 12 ظهر گرينويچ  )15/30 تهران) برابر با ساعت 19 در جاكارتا، 20 در 
دنپاسار )بالي) و 21در جاياپورا )ايريان جايا) است.
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در اين فصل محيط سياسي و قانوني كشور اندونزي و عوامل 
مؤثر بر اين محيط را بررسي خواهيم كرد. در ابتدا كلياتي از 
وضعيت سياسي و اركان حكومتي اين كشور را بيان كرده و 
سپس قوانين مهم حاكم بر اين كشور را تشريح خواهيم كرد. 

1. محيط سياسي
در اين قسمت سعي مي كنيم تصويري كلي از وضعيت سياسي 
اندونزي ارائه كنيم. نخست تاريخچه اي از نحوه تشكيل حكومت 
بيان خواهيم كرد و پس از آن اركان حكومت و افراد سياسي را 

معرفي مي كنيم.

1-1. تاريخچه حكومت

اندونزي تا پيش از اعالم استقالل، در دوران طوالني بيش از چهار قرن تحت استعمار پرتغال 
انواع  از منابع مهم صدور چاي، قهوه،  اندونزي يكي  و سپس هلند قرارداشت. در اين دوره 
مختلف ادويه، روغن نخل، كائوچو، قلع و نفت به اروپا محسوب مي شد. در فاصله سالهاي 
1942 تا 1945 اين كشور از سوي ژاپنيها اشغال شد و پس از جنگ جهاني دوم اعالم 
استقالل كرد. اما مدت چهار سال طول كشيد تا با مذاكرات بين المللي و رايزنيهاي سازمان 
ملل،  هلند راضي به ترک مستعمره خود شد و سرانجام  اين كشور در 27 دسامبر 1949 

از سلطه هلنديها خارج و مستقل شد. 

تأمين  به  معطوف  عمده  طور  به  استقالل،  زمان  در  اندونزي  كشاورزي  بر  مبتني  اقتصاد 

فصل اول
محيط سياسي و قانوني
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اندونزي پس  نيازهاي مصرفي بازار داخل بود و درآمد سرانه مصرف كمتر از 70 دالر بود. 
اين  از استقالل و در طول دو دهه حكومت سوكارنو، بيشتر درگير مسائل خارجي بود كه 
باعث وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي داخل شد. در سال 1958 مؤسسات اقتصادي هلندي، 
ملي اعالم شد، ولي فقدان منابع مالي داخلي موجب وابستگي كشور به وامهاي خارجي )از 

كشورهاي عضو پيمان ورشو) شد و نرخ تورم به بيش از 600 درصد در سال رسيد. 

اين  اقدام به كودتايي عليه سوكارنو كرد و  )PKI) درسال 1965  اندونزي  حزب كمونيست 
حركت از سوي گروهي از نظاميان به رهبري سوهارتو سركوب شد. سوهارتو مسئول اعاده 
نظم و امنيت به كشور شد و به  تدريج سوكارنو را از صحنه كنار رانده و خود زمام امور را 
به دست گرفت. از اين تاريخ فصل جديدي در حيات اندونزي آغاز شد و دولت سوهارتو موسوم 
به نظم جديد ضمن تنش زدايي با همسايگان و تثبيت اوضاع سياسي داخلي، هدف اصلي 
كشور را رشد و توسعه اقتصادي تعيين كرد. سوهارتو در سال 1968 به رياست جمهوري 

اندونزي انتخاب شد. 

بعدها در سالهاي،1973، 1977، 1983 و 1988 از سوي مجمع مشورتي مردم مجدداً به 
اين منصب برگزيده شد. اين مجمع در ماه مارس 1993، سوهارتو را براي ششمين دوره 

متوالي به رياست جمهوري كشور برگزيد.

اولين  به دنبال كودتاي سال 1965 عليه احمد سوكارنو  اقتدارگراي سوهارتو كه  دولت 
رئيس جمهور ملي گراي اندونزي به قدرت رسيده بود، به مدت سه دهه بدون وجود احزاب 
مخالف و باحمايت نيروهاي نظامي حكومت كرد و از پشتيباني كشورهاي غربي به ويژه در 
دوران جنگ سرد برخوردار بود. سازمان ملل سوهارتو را يكي از مخرب ترين رهبران دنيا 
ناميده و مردم اندونزي او را مسئول مرگ 500 هزار نفر از اتباع اندونزي به اتهام داشتن 

مرام كمونيستي در اواخر دهه 1960 مي دانند. 

در زمان زمامداري سوهارتو، خانواده وي به ثروتهاي كالني دست يافتند و فساد دولتي افزايش 
يافت. در اكتبر 1997 به دنبال بروز مشكالت اقتصادي، صندوق بين المللي پول با اعطاي 
وام 40 ميليارد دالري به اين كشور براي انجام اصالحات اقتصادي موافقت كرد. بدهي هاي 
باال و برآورده نشدن خواسته صندوق بين المللي پول براي انجام اصالحات اقتصادي، اوضاع 
اندونزي  در  تغييرات  موج  سرانجام  تر كرد.  در سال 1998 وخيم  را  اين كشور  اقتصادي 
تحول آفريد و در نهايت منجر به سقوط ديكتاتور قدرتمند اين كشور گرديد. در مي 1998، 
سوهارتو از حكومت بركنار و معاون وي به عنوان جانشين او منصوب شد  و كوشش براي 
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محاكمه سوهارتو براي سه دهه ديكتاتوري آغاز شد.

دكتر حبيبي كه با كمك جمعي از روشن فكران مسلمان اندونزي، »مجمع روشنفكران 
مسلمان اندونزي« موسوم به )ICMI) را تشكيل داده بود، اعتقاد داشت اين مجمع محصول 
و دستاورد رشد وتوسعه اقتصادي سالهاي اخير اندونزي است و مي تواند با تأمين منافع 
انجام  با  و  راجلب كرده  اندونزيايي  و تحصيل كردگان  اين طبقه  متوسط حمايت  طبقه 
اصالحات اقتصادي ومحروميت زدايي اقشار محروم جامعه را نيز آرام سازد. وي براي پاسخ 
به مطالبات آزاديخواهانه مردم اندونزي آزادي احزاب را ترغيب كرد و چند هفته پس از 
سقوط سوهارتو به حدود 48 حزب اجازه فعاليت رسمي داده شد و مطبوعات آزاد نيز 

دركشور ظاهر شد. 

دكتر حبيبي براي جلب آراي عمومي برضرورت برگزاري رفراندوم و كسب نظر مردم در 
رابطه با مسائل جاري كشور تأكيد كرد و اين باعث پيدايش موج تجزيه  طلبي و تمايل 
براي خود مختاري در تعدادي از استانهاي اندونزي گرديد. در اين ميان تيمور شرقي كه 
با حمايت كشورهاي غربي به ويژه پرتغال و كليساي واتيكان داعيه جدايي از اندونزي را 
از  اندونزي جدا شد و دومين كشور مسيحي آسيا بعد  از  داشت به دنبال يك رفراندوم 

فيليپين ايجاد شد. 

اقدامات به ظاهر اصالح طلبانه دكتر حبيبي نتوانست رضايت مردم اندونزي را جلب كند 
در واقع وي با مخالفاني روبه رو بود كه طعم پيروزي قدرت مردم را پس از سالها حكومت 
بنابراين تنها به كنار رفتن شخص سوهارتو قانع  پدر ساالرانه سوهارتو چشيده بودند و 
نبوده وطالب تغييرات بنيادي در همه اركان حكومت بودند؛ از اين رو ادامه حاكميت حزب 
را  نتوانست مخالفان سياسي دولت حبيبي  بود،  استبداد دوران سوهارتو  نماد  گلكار كه 

راضي كند.

ايجاد مشروعيت  براي  از قبل، مانع بزرگي  بيمار بجا مانده  اقتصادي  ازسوي ديگر نظام 
اجرايي براي دولت حبيبي بود. ارتش نير نمي توانست به يك زمامدار غير نظامي اعتماد 
كند و پس ازساليان طوالني پشتيباني از حكومت نظامي سوهارتو، آمادگي و اراده الزم 
جهت حمايت از دولت حبيبي را نداشت. كشورهاي خارجي و نهادهاي پولي بين المللي 
به ويژه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز به رغم مشاهده حركتهاي اصالح طلبانه 
حبيبي براي آرام كردن جو بحران زده اندونزي اين فعاليتها را براي ايجاد تحول درفضاي 
ناممكن  اين شرايط  در  را  منافع خود  و حفظ  ندانسته  كافي  اقتصادي كشور  و  سياسي 



20 / راهنماي تجارت با كشور اندونزي

مي دانستند؛ بنابراين حركت قابل توجهي نيز ازسوي عوامل خارجي براي تثبيت دولت 
حبيبي صورت نپذيرفت. مجموعه اين مسائل منجر به شكست آقاي حبيبي و حزب گلكار 

در انتخابات رياست جمهور و پيروزي احزاب مخالف در اين انتخابات شد.

در انتخابات آزاد پارلماني كه درهفتم ژوئن 1999 برگزار شد، هيچ يك از احزاب مخالف 
حائز اكثريت مطلق نشدند. 

نتيجه انتخابات نشان مي داد كه حزب دموكراتيك مبارزه به رهبري خانم مگاواتي سوكارنو 
با كسب 33 درصد آرا و به دنبال آن احزاب گلكار به رهبري اكبر تانجونگ، متحد توسعه 
به رهبري حمزه حظ، بيداري ملي به رهبري عبدالرحمان وحيد و رسالت ملي به رهبري 
امين رئيس اكثريت آرا را كسب كرده اند. در چنين شرايطي انتخاب رئيس جمهور منوط 
به ائتالف احزاب شد و به دنبال گفتگوهاي طوالني نمايندگان مجمع مشورتي خلق دريك 
جمهور  رئيس  چهارمين  به عنوان  را  وحيد  عبدالرحمن  آقاي  سياسي  انديشي  مصلحت 

اندونزي برگزيدند. 

وحيد شرايطي را داشت كه به رغم ناتواني جسمي، مورد ائتالف احزاب اندونزي قرار گرفت 
و به عنوان خيرالموجودين، برمصدر امور تكيه زد. وي از علماي اسالمي اندونزي و رهبر 

نهضت العماء بود و بيش از 30 ميليون از اعضاي اين نهضت از وي حمايت مي كردند. 

پدر وحيد نيز از علماي مردمي اندونزي و وزير امور مذهبي سابق اين كشور بود كه اين 
امر نيز برمحبوبيت وحيد مي افزود. از سوي ديگر وحيد از زمره رهبراني محسوب مي شد 
كه با ديدي نوگرايانه به اسالم مي نگريست و رويكردي متجددانه را از اسالم ترويج مي كرد. 
به همين دليل بسياري از نيروهاي ملي والئيك نيز وحيد را بر گروه هاي اسالمي ديگر 

همانند محمديه ترجيح مي دادند. 

و  ساالري  مردم  دوران  به  سوهارتو  ديكتاتوري  دوران  از  اندونزي  هدايت  وحيد،  وظيفه 
دموكراسي بود و اين وظيفه اگر با اعتدال و بدون افراط و تفريط صورت مي پذيرفت، چه 
بسا كه نخستين تجربه مردم ساالري در شرق آسيا با موفقيت همراه مي شد، اما اعتماد 
نداشتن به جامعه مسلمانان اندونزي، تشويق غير مستقيم تجزيه طلبي با حمايت بي رويه 
از مطالبات مردم مناطق مختلف، برخورد دو گانه با قدرتهاي خارجي و حمايت از اسرائيل 
كه  نارضايتي مردم را  در پي داشت، برخورد منفي با ارتش و ناتواني جسمي از جمله 

داليل سقوط دولت وحيد بود.
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سرانجام عبدالرحمان وحيد پس از بيست و يك ماه حكومت وطي ماه ها بحران در رهبري 
كشور  قانون گذاري  مرجع  ترين  عالي  كه  مردم  مشورتي  مجمع  از سوي  كشور  سياسي 
است استيضاح و بركنار شد و درپي آن، خانم مگاواتي سوكارنو پوتري، معاون وي، به عنوان 

پنجمين رئيس جمهور اندونزي انتخاب شد.

خانم مگاواتي دختر احمد سوكارنو بنيانگذار استقالل و اولين رئيس جمهور اندونزي است. 
وي از چهره هاي تاريخ ساز ومحبوب اندونزي بوده وبه خاطر عالقه اي كه مردم اين كشور 
به وي داشتند به طور طبيعي به دختر ايشان هم عالقه مند بودند.خانم سوكارنو ازخيل 
روشنفكران اصالح طلب اندونزي است كه اگر چه در دوران سوهارتو به دليل خفقان حاكم، 
امكان ابراز عقيده نداشت اما در مقاطعي ديدگاه هاي انتقادي خود نسبت به وجود استبداد 

در كشور را بيان مي كرد و به همين دليل به عنوان فردي آزاديخواه درجامعه مطرح بود.

كرد.  اتخاذ  عاقالنه  مواضعي  نيز  رياست جمهوري  معاونت  تصدي  از  مگاواتي پس  خانم 
وي داراي انگيزه اي قوي براي همكاري با عبدالرحمان وحيد براي ساختن يك كشور نو 
و پيشرفته بود، ولي وارد مباحث اختالفي با رئيس جمهور نمي شد و اجازه مي داد تا روند 

تغييرات به طور طبيعي و قانوني طي شود. 

اين برخورد دور انديشانه باعث شد كه وحيد امكان حمله به مگاواتي و تضعيف موقعيت 
وي را پيدا نكند و در عين حال رهبران ديگر احزاب نيز به تدريج خانم مگاواتي را به عنوان 
بهترين گزينه براي جانشيني وحيد بپذيرند و به همين دليل بود كه در نهايت اكثريت 
مجمع ملي مشورتي خلق كه قباًل با رياست جمهوري خانم مگاواتي مخالف بودند، به طور 

يكپارچه و با اكثريت مطلق به رياست جمهوري وي رأي دادند.

در 20 اكتبر2004، ساسيلو بامبانگ يودويونو رئيس جمهور فعلي اندونزي كه وزير امنيت 
در كابينه خانم مگاواتي بود، به عنوان نخستين رئيس جمهوري اندونزي از طريق برگزاري 
انتخابات مستقيم به قدرت رسيد.  قدرت اصلي در اندونزي در اختيار رئيس جمهوري است؛ 
نمايندگان سياسي  باالترين مقام اجرايي كشور است. تمام  بيان ديگر، رئيس جمهوري  به 
كشور و رئيس جمهوري از سال 2004  براي نخستين بار در اين سال به طور مستقيم از 
طريق انتخابات برگزيده مي شوند. انتخابات آينده پارلمان اين كشور در سال 2009 برگزار 

مي شود.
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1-2. نوع و اركان اصلي حكومت

نوع حكومت در اندونزي جمهوري است و طبق قانون اساسي اندونزي، تصحيح شده بعد 
از سال 1998،  اركان مهم حكومت عبارت اند از: مجمع مشورتي مردم  )MPR)، رياست 
جمهوري، مجلس نمايندگان مردم )DPR)، مجلس نمايندگان مناطق  )DPD)، و ديوان عالي 

 .(MA( كشور

1-2-1. رياست جمهوري 
رئيس  جمهور باالترين مقام اجرايي كشور است كه مٔامور اجراي مصوبات مجمع مشورتي 
عالي  مجمع  از سوي  و  انتخاب   از سوي مردم  پنج ساله  براي يك دوره  مردم است. وي 
زمان  در  است.   بالمانع  ديگر  دوره  يك  براي  تنها  نيز  مجدد  انتخاب  و  مي شود  منصوب 
رياست جمهوري  سوهارتو، انتخاب مجدد محدوديتي نداشت، اما با اصالح قانون اساسي 
ديگر  براي يك دوره  تنها  رئيس جمهور  انتخاب مجدد  از سال 2004  در سال 2002، 

بالمانع اعالم شد. 

طبق قانون اساسي اندونزي اقتدار و مسئوليت قوه  مجريه در شخص رئيس  جمهور متمركز 
شده و وي در برابر )مجمع مشورتي مردم) مسئوليت دارد. پس از انتصاب رئيس  جمهور و 
معاون وي از سوي مجمع مشورتي مردم، رئيس  جمهور خود اعضاي هيئت دولت را انتخاب 

مي كند و بدين ترتيب وزرا در برابر رئيس جمهور مسئول هستند. 

هر يك از وزراي هماهنگ كننده مسئول هماهنگي ميان وزارت خانه هاي ذي ربط حوزه كاري 
خود هستند. وزارت خانه هاي اندونزي نيز داراي ساختار واحدي هستند كه شامل پنج حيطه 
مختلف به شرح زير است: هدايت و رهبري )توسط وزير)، امور اداري )توسط دبير كل)، امور 
عملياتي )توسط مدير عامل)، كنترل نهادي )توسط بازرس كل) و پژوهش و توسعه )معموالً 
توسط مدير كل). اين مقامات از سوي وزراي مربوط مسئوليت دارند. همچنين هر يك از 

بخشها )غير از حوزه وزير) مي تواند حداكثر داراي پنج اداره يا دفتر يا مركز باشد.

(MPR) 1-2-2. مجلس مشورتي مردم
طبق اصل اول قانون اساسي حاكميت از آن مردم است كه به وسيلة مجلس مشورتي مردم1  

1. (MPR) (Majelis Permusyawartan Rakyat) 
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بار  اعمال مي شود. اين مجمع باالترين مجمـع قانوني است و دست كم هر پنج سال يك 
قانون  تأئيد  و  اصالح  از:  است  عبارت  اين مجمع  تشكيل جلسه مي دهد. مهم ترين وظايف 
اساسي، تعيين خط مشيهاي اصلي اداره كشور و انتصاب رئيس  جمهور و معاون وي براي 
يك دوره پنج ساله. )تاقبل از سال 2004 اين مجمع انتخاب رئيس جمهور را نيز به عهده 

داشت)، بدين ترتيب رئيس جمهور در برابر اين مجمع مسئول است.

تعداد نمايندگان مجمع مشورتي مردم تا سال 1987  برابر 920 و از سال 1987 تا سال 
مجلس  يا  پارلمان  نماينده   500 تمام  كه  شكل  بدين  است.  بوده  نفر   1000 برابر   1999
ميان  از  جمهور  رئيس   سوي  از  ديگر  نفر   500 و  بودند  آن  عضو   (DPR( مردم  نمايندگان 
برگزيده  كشور  مختلف  مناطق  و  حرفه اي  گروه هاي  مسلح،  نيروهاي  سياسي،  سازمانهاي 
مي شدند. از سال 1999 تاكنون، تعداد اعضاي اين مجلس كاهش يافته و شامل حدود 

720 نفر است كه 550 نفر نمايندگان پارلمان و 168 نفر نمايندگان مناطق هستند.

(DPR) 1-2-3. مجلس نمايندگان مردم
اندونزي داراي 550 نفر نماينده است كه  يا قوه مقّننه حكومت  مجلس نمايندگان مردم1 
هر پنج سال يك بار به طور مستقيم با رأي مردم و از ميان نامزدهاي احزاب سياسي كشور 
به  نفر   462 كه  بود  نفر   500 نمايندگان  تعداد    2004 سال  از  قبل  مي شوند.  انتخاب 
نسبت جمعيت از مناطق مختلف و  38 نفر از آنها نظاميان منصوب رئيس جمهور بودند. 
زيرا نظاميان اندونزي مجاز به شركت در انتخابات نيستند. افزون بر آن مردم در انتخابهاي 
از سه حزب سياسي كشور )گل كار، حزب  به يكي  به پاي صندوقهاي رأي رفته و  عمومي 
متحد توسعه و حزب دموكراتيك اندونزي )  رأي مي دادند. سپس اين سه حزب، متناسب با 
ميزان آراي كسب نموده نمايندگاني را به مجلس مي فرستادند. اما بعد از سال 2004 تمام 

نمايندگان بر اساس رأي مردم انتخاب مي شوند. 

دوره نمايندگي مجلس پنج سال و دوره ساالنه آن از 16 اوت )يك روز قبل از سالگرد استقالل) 
در هر سال، با نطق رئيس جمهور آغاز مي شود. مصوبات مجلس به طور عمده براساس اجماع 
معين مي شود و در صورت نرسيدن به اجماع از روش رأي گيري استفاده مي شود. مجلس 
معموالً لوايح ارسالي از سوي دولت را بررسي و تصويب مي كند ولي نمايندگان مجلس نيز 
مي توانند طرحهاي خود را تقديم مجلس كنند كه نيازمند دست كم 30 امضا است. لوايح و 

1. (DPR) (Dew Perwakilan Rakyat)
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طرحها در چهار مرحله زير مورد بررسي و تصميم گيري واقع مي شود: 

شور اول: تشريح جزئيات امر در جلسه عمومي مجلس، شور دوم: بحث و بررسي در جلسه 
عمومي پاسخ طراحان موضوع، شور سوم: ادامه بحث در كميته اي مشترک يا ويژه با حضور 
طراحان موضوع، شور چهارم: بحث نهايي دربارة موضوع و تصميم گيري دربارة تصويب يا رّد 

آن.

لوايح )و طرحهاي) مصوب در مجلس، پس از امضاي رئيس جمهور جنبه قانوني پيدا كرده و 
وزير مشاور و دبير دولت دستور انتشار آن را در روزنامه رسمي جمهوري اندونزي صادر كرده 

و قانون مزبور به اجرا در مي آيد. 

همچنين رئيس جمهور حق وتوي طرحهاي پيشنهادي از سوي نمايندگان مجلس را دارد 
قوانين  كند كه همانند  فرمانهايي  به صدور  اقدام  نيز مي تواند در شرايط اضطراري  و خود 
مجلس، الزم االجرا است. ولي چنيني فرمانهايي  بايد در نخستين جلسه مجلس مورد تائيد 

قرار گيرد.

همچنان كه پيش تر اشاره شد، مجلس نمايندگان مردم فاقد حق استيضاح از دولت است و 
اعضاي كابينه فقط در برابر رئيس جمهور مسئوليت دارند.

(DPD)  1-2-4. مجلس نمايندگان  مناطق
مجلس نمايندگان مناطق داراي 168 عضو است كه هر پنج سال يك بار از طريق مردم  
بيشتري  اهميت  از اصالحات سال 1998  بعد  اين مجلس كه  تركيب  انتخاب مي شوند. 
يافته، به نسبت جمعيت هر منطقه بوده و در زمينه نظارت و اجراي قوانين به ويژه در 

رابطه با توسعه مناطق، قانون گذاري مي كند.   

1-2-5. قوه قضائيه
قوه قضائيه اندونزي در كنار دو قوه ديگر مقننه و مجريه به  طور مستقل عهده دار امور قضايي 
كشور است. باالترين مرجع قضايي كشور ديوان عالي )MA) است كه شامل يك رئيس، يك 
جانشين، شش معاون و 43 عضو از ميان قضات كشور است. در اندونزي پنج نوع دادگاه به 

شرح زير وجود دارد:
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الف. دادگاه عمومي )شامل 26 دادگاه در مراكز استانها و حدود 300 دادگاه منطقه اي در 
شهرهاي بزرگ): براي رسيدگي به جرايم عمومي. 

ب. دادگاه اسالمي: براي رسيدگي به احوال شخصيه مسلمانان )ازدواج، طالق، ارث و توقيف) 
كه از سال  1989 تشكيل شده و زير نظر ديوان عالي فعاليت مي كند. 

پ. دادگاه نظامي )عادي و فوق العاده): براي رسيدگي به جرايم نظاميان.

ت. دادگاه اداري: براي رسيدگي به جرايم كاركنان دولت.

ث. دادگاه قانون اساسي و كمسيون قضايي

اندونزي يكسان است، ولي مسلمانان  اتباع  براي تمام  قوانين جزايي  به ذكر است كه  الزم 
مي توانند در امور شخصي خود به دادگاه هاي اسالمي مراجعه كنند. همچنين حقوق مدني 
ويژه اي براي اروپائيان وجود دارد كه از سال 1847 معمول بوده است. در مورد ديگر خارجيان 
)عربها، هنديان يا چينيها ) نيز، قوانين و مقررات ويژه اي در حقوق مدني و تجاري پيش بيني 
شده است. دولت اندونزي از سال 1998 برنامه يكسان كردن حقوق و قوانين قضايي را آغاز 

كرده و اصالحات فراواني در قوانين انجام داده است.

1-3. افراد و گروه هاي با نفوذ 

در سالهاي اخير موج بزرگ تغييرات، اندونزي را دستخوش تحول كرد و مرحله گذر از 
نظام سياسي استبدادي به دوره آزادي و دموكراسي مهم ترين چالش اندونزي جديد تلقي 
شد. در واقع تحوالت اندونزي ادامه موج دموكراتيزه شدن كشورهاي شرق آسيا بود كه 
در دو دهه اخير كره، تايوان و فيليپين را متأثر ساخت و موجب شد تا حتي ويتنام نيز 
اخير  از تحوالت  در شرايط كنوني و پس  بردارد.  اصالحات سياسي  در جهت  قدمهايي 
كه  هستند  مختلف  احزاب  رؤساي  اندونزي  در  قدرت  اصلي  عوامل  آزاد،  انتخابات  و 
با وجود  تأثير گذارند. هر چند  اقتصادي و تجاري  به تبع آن  در فعاليتهاي سياسي و 

تغييرات فراوان ارتش نيزهنوز در ساخت سياسي اندونزي مؤثر است. 

1-4. وضعيت ريسك سياسي

بر اساس ارزيابي مؤسسه PRS، كشور اندونزي در رده كشورهاي »با ريسك باال«  قرار 
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ريسك،  طبقه بندي  در  اين كشور  ايران،  گزارش صندوق ضمانت صادرات  دارد. طبق 
رتبه پنج را دارد و سقف اعتبارات كوتاه مدت ( زير دو سال ) براي اين كشور معادل 100 
ميليون دالر و براي اعتبارات ميان مدت و بلندمدت ( باالي دوسال ) معادل 50 ميليون 

دالر است.

2. محيط قانوني
قانوني  زيرساختهاي  با  كه  است  آن  نوبت  تركيه،  بررسي وضعيت سياسي كشور  از  بعد 
اين كشور آشنا شويم، در اين قسمت آن دسته از قوانين را كه براي برقراري ارتباطات 
و مناسبات تجاري و بازرگاني ضروري هستند، به طور خالصه معرفي مي كنيم. اطالعات 
ارائه شده در اين قسمت، نشانگر پتانسيلهاي كلي موجود در قوانين اندونزي براي برقراري 
روابط تجاري است و بديهي است كه در مرحله عمل، بايد به طور مستقيم به متن اين 
قوانين مراجعه و با جزئي نگري بيشتري سنجيده شوند. در انتها با مراحل راه اندازي يك 

كسب و كار در اندونزي آشنا مي شويم.

2-1. قانون اساسي 

جمهوري اندونزي از زمان استقالل تاكنون داراي سه قانون اساسي بوده است كه عبارت اند 
از:

( قانون اساسي 1945( 18 اوت 1945 تا 27 دسامبر 1949 �
( قانون اساسي جمهوري اياالت متحده اندونزي(27 دسامبر 1949 تا 17 اوت 1950 �

( قانون اساسي موقت 1950 (17 اوت 1950 تا ژوئيه 1959 �

در تاريخ 5 ژوئيه 1959 سوكارنو با انتشار فرماني بازگشت به قانون اساسي 1945 را اعالم 
كرد و از آن تاريخ به امروز اين قانون مبناي اداره كشور بوده است.

قانون اساسي سال 1945  اندونزي داراي يك مقدمه، 37 اصل، چهار تبصره و دو الحاقيه 
مبارزات  ذكر  جهان،  در  استعمار  هرگونه  نفي  مثل  مواردي  شامل  قانون  اين  مقدمه  بود. 
استقالل طلبانه مردم اندونزي و بيان اهداف اساسي كشور است. اين قانون بر اساس مفاهيمي 

كهن مثل همكاري متقابل، مشاوره و اجماع تنظيم شده است.
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باوجودي كه سوكارنو قانون اساسي را موقت ناميده بود، اما در سال 1968، سوهارتو تغيير 
 )MPR( مردم  مشورتي  مجلس  در سال 1983   كرد.  اعالم  ممنوع  را  اساسي  قانون  در 
با تصويب قانوني، تغيير در قانون اساسي را منوط به برگزاري رفراندوم نمود و در سال 
1985 مقرر شد كه تنها در صورت كسب 90 درصد آراي مثبت در رفراندوم تغيير قانون 
اساسي امكان پذير باشد. اما در سال 1997 مخالفان در تظاهرات خود خواهان تغيير مواد 
و اصالح قانون اساسي سال 1945 شدند. بعد از سقوط سوهارتو در سال 1998، قوانين 
سالهاي 1983 و 1985 ملغي شده و راه براي تغيير قانون اساسي در جهت دموكراسي 

بيشتر فراهم شد. 

اصالح قانون اساسي در چهار مرحله از سوي مجلس مشورتي مردم  )MPR) در سالهاي 
1999، 2000، 2001 و 2002 انجام شد و در نتيجه قانون اساسي از 37 اصل به 73 اصل 

تغيير كرد. مهم ترين تغييرات آن شامل موارد زير است :
محدود كردن انتخاب مجدد رئيس جمهور به دو دوره � 

كه به همراه  مجلس نمايندگان مردم  � (DPD) ايجـاد مجلس نمايندگان مناطق
(DPR) شوراي قانون گذاري را تشكيل مي دهند.

انتخاب رئيس جمهور بر اسـاس راي مستقيم مردم (قبل از آن رئيس جمهور  � 
از سوي مجلس مشورتي مردم  (MPR)انتخاب مي شد.)

كه شورايي براي مشـاوره دادن به رئيس  � (DPA) لغو شـوراي عالي مشـورتي
جمهـور بوده و براي مدت 5 سـال از سـوي مجلس و رئيـس جمهور انتخاب 

مي شدند.
برقـراري شـرايط بـراي انتخابـات آزاد، مسـتقيم و محرمانـه بـراي همـة  � 

رأي گيريها.
ايجاد دادگاه قانون اساسي و كميسيون قضايي �
10 اصل جديد در ارتباط با حقوق بشر �

با وجود اين تغييرات گسترده از نظر بسياري از افراد، هنوز هم قانون اساسي اين كشور 
نياز به اصالحاتي به ويژه در بخشهايي كه تغيير كرده، دارد.
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2-2. حقوق مالكيت زمين

 در سال 1960 دولت اندونزي قوانين حقوقي براي زمين را تدوين و اجرا كرد. اين قوانين 
شامل موارد متعدد مانند حق مالكيت زمين، حق كاشت، حق ساختمان، حق استفاده، 

حق اجاره و غيره هستند.

حقوق مالكيت فردي زمين: هر فرد حقيقي يا حقوقي اندونزيايي مي تواند  مالك زمين 
خود باشد و محدوديتي در استفاده از آن ندارد، غير از آن كه زمين مورد بحث داراي 

منابع زير زميني باشد.

افراد  از  اين مسئله سبب شده كه برخي  باشند.  افراد خارجي نمي توانند مالك زمين 
به  فرد خريده وسپس  آن  نام  به  را  زمين  اندونزيايي  يك  با  قرارداد  بستن  با  خارجي 

وكالت از او زمين را  در تملك خود درمي آورند

كه البته اين كار نياز به طي مراحل قانوني و مشاوره با افراد حقوقدان دارد در غير اين 
صورت امنيت آن بسيار كم است. در بعضي از مناطق مانند بالي، حق خريد زمين و خانه 
به افراد خارجي مقيم يا داراي اقامت معتبر، تحت نظارت دولت محلي داده مي شود، البته 
در صورتي كه حضور فرد براي توسعه منطقه مفيد باشد. حق مالكيت براي 25 سال و 
قابل تمديد است و اگر فرد خارجي براي مدت 12 سال به طور مداوم از ملك خود استفاده 

نكند، حق مالكيت او لغو مي شود.

است  كشاورزي  براي  زمين  از  استفاده  كاشت:  حق 
زارعان  براي  كاشت  دارد. حق  زماني  محدوديت  كه 
يا مؤسسات زراعي كه كمتر از 25 هكتار زمين دارند 
از 25 هكتار  بيش  كه  و حقوقي  اشخاص حقيقي  و 
زمين زراعي دارند اندكي متفاوت است. در هر حال 
تا 25  مي تواند  كه  است  سال  براي 35  كاشت  حق 
سال ديگر تمديد شود. حق كاشت زمين فقط براي 
اتباع اندونزي و افراد مقيم در آن كشور و موسسات 

اندونزيايي است و خارجيها حق كاشت ندارند.

افراد مقيم در آن  و  اندونزي  اتباع  براي  تنها  اين حق  حق ساخت و ساز و تصرف: 
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اندونزيايي و سرمايه گذاران خارجي است.  اين حق نيز محدوديت  كشور، مؤسسات 
زماني 30 ساله دارد و تا 20 سال بعد قابل تمديد است. 

حق استفاده از زمين: براي مقاصد مختلف مانند كارخانه و غيره نيز محدوديت زماني 25 
ساله، قابل تمديد تا 20 سال بعد و در صورت استفاده مفيد قابل تمديد نامحدود است. حق 

استفاده از زمين براي تمام افراد حقيقي و حقوقي اندونزيايي و خارجي وجود دارد.

حق اجاره: محدوديت زماني ندارد و براي تمام افراد حقيقي و حقوقي اندونزيايي و خارجي 
وجود دارد.

ساير  مالك  درصد   100 مي توانند  خارجي  يا  اندونزيايي  مؤسسات  دارايي ها:  ساير 
دارايي هاي خود، غير از زمين باشند. مجوز دارايي ها بايستي هر 20 تا 30 سال تمديد شود و 

حداقل سرمايه براي مؤسسات خارجي 30 ميليون روپيه است.

2-3. قانون مالكيت فكري

با توجه به موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهاني در زمينه مالكيت فكري و اهميت آن 
در بازرگاني بين المللي، دولت اندونزي اقداماتي براي استقرار و توسعه مالكيت فكري در 
اندونزي انجام داده است. اين اقدامات شامل ويرايش قوانين موجود، وضع قوانين در رابطه 
با موارد جديد، ايجاد و مديريت سازمان مالكيت فكري و آموزش براي آگاهي عمومي در 
زمينه اهميت مالكيت فكري، ارتباط با سازمانهاي بين المللي فعال در زمينه مالكيت فكري 

مانند سازمان جهاني دارايي فكري است.

فكري،  مالكيت  مسئول  سازمان  عنوان  به  اندونزي،  بشر  حقوق  و  دادگستري  وزارت 
واحد سازمان خاصي را براي ثبت و نظارت بر مالكيت فكري دارد كه به صورت مكانيزه 

بر روي شبكه اينترنت قرار دارد. 

اين قانون شامل موارد زير است :

2-3-1. عالئم تجاري1 
قانون عالئم تجاري در اندونزي از سال 1992 وجود داشته و در سالهاي 1997 و 2001 

1. Trade Marks
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ويرايش شده است.

حروف، اسامي، طرحها، عكسها، تركيب رنگهاي خاص يا ساير نمادهاي متمايز كننده، 
مجازات  تجاري،  عالئم  قانون  نقض  مي گيرند.  قرار  تجاري  عالئم  قانون  حمايت  تحت 
زندان ( تا حداكثر پنج سال ) و يا پرداخت جريمه تا معادل يك ميليارد روپيه خواهد 

داشت. 

2-3-2. حق انحصاري اختراع1 
قانون حق انحصاري اختراع نيز از سال 1989 وجود داشته است. اما در سالهاي 1997 

و2001 ويرايش شده و اجرا مي شود.

اين قانون شامل هر نوع اختراع، نوآوري و بهبود و اصالح محصوالت و فرايندها است. 
نقض قانون، زندان (تا 4 سال ) و يا جريمه (تا500 ميليون روپيه ) دارد . 

2-3-3. حق التأليف2 
با توجه به تفاوتهاي فرهنگي و نژادي در اندونزي كه سبب گونه گوني ادبيات و هنر در اين 
كشور شده، وجود قانون  حق التأليف اهميت زيادي در اين كشور دارد. اين قانون در سال 

1982 نوشته و در سالهاي 1987، 1997 و 2002 بازنگري و ويرايش شده است.

فيلم  ادبيات، موسيقي،  آثار هنري شامل  از  قانون، حمايت   اين 
نقض  مجازات  و  كرده  تضمين  را  غيره  و  عكس  و  نمايشنامه  و 
كنندگان اين قانون،از يك ماه تا هفت سال زندان و پرداخت از 
يك ميليون تا پنج ميليارد روپيه است. توزيع كنندگان محصوالت 
نيز  به  يك ماه تا پنج سال زندان و پرداخت تا 500 ميليون روپيه 

محكوم مي شوند.

2-4. قوانين سرمايه گذاري 

قانون سرمايه گذاري خارجي در اندونزي از سال 1964 تدوين و اجرا شده است. بر اساس 

1. Patent
2. Copy Right
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اين قانون، سرمايه گذاري خارجي در اندونزي،  شامل موارد زير است:
سـرمايه گذاري مسـتقيم با اسـتفاده از ارز خارجي كه كه جزو منابع ارزي اندونزي  � 
نباشـد و با تأئيد دولت براي تأمين امور مالي  و ايجاد يك موسسـه اقتصادي داخل 

اندونزي به كار برده شود.
ابزار و وسـايل مـورد نياز براي موسسـه اقتصادي يا كارگاه صنعتي، شـامل حقوق  � 
توسـعه فني و مواد اوليه وارداتي به اندونزي كه منابع مالي آن از منابع ارزي داخل 

اندونزي نباشد.

به  براي سرمايه گذاري خارجي در نظر گرفته شده است،  مالياتي و گمركي  مشوقهاي 
ويژه براي صنايع و محصوالتي كه اهميت راهبردي براي اندونزي دارد. اين قانون، رفتار 
مساوي بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي را براي محصوالت و توليدات مشخص شده 
در قانون رعايت مي كند و سود حاصل (داخلي يا صادراتي) مي تواند پس از كسر ماليات 
و غيره به صورت ارز رايج سرمايه گذار از اندونزي خارج شود و دولت مالكيت و مديريت 
سرمايه گذار را مگر بر اساس قانون و شرايط تعيين شده در آن محدود نمي كند. اندونزي 
عضو آژانس ضمانت سرمايه گذاري چندجانبه صندوق بين المللي پول است و ازسرمايه 

گذاريهاي خارجي در برابر ريسكهاي سياسي داخلي حمايت مي كند.

محدوديتهاي سرمايه گذاري در اندونزي به قرار زير است: 

با مجوز دولت  بايستي  نوع و مقدار سرمايه گذاري و سهم سرمايه گذار  انتخاب منطقه، 
اندونزي باشد. نوع محصول يا كاال بايستي با توافق دولت و بر اساس نيازهاي مطرح شده 

در برنامه هاي توسعه باشد.

خارجي  سرمايه گذاري  زير  موارد  در 
ممنوع است:

ايجاد بندرگاه � 
توليـد، توزيـع و انتقال بـرق براي  � 

عموم
كشتي راني � 

1. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
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هواپيمايي � 
آب آشاميدني � 

راه آهن عمومي � 
انرژي اتمي � 

رسانه هاي جمعي � 
توليـد هرنوع وسـيله و ابزار جنگـي و دفاعي، مهمات، مواد انفجـاري و غيره براي  � 

خارجيها به طورمطلق ممنوع است.
غير از موارد ذكر شده، دولت مي تواند بر اساس ضرورت يا مصلحت، سرمايه گذاري  � 

در بعضي از زمينه ها را ممنوع كند.
سـرمايه گذاري در استخراج معدن تنها از طريق قرارداد كاري با دولت امكان پذير  � 

است.
زميـن تنها از طريق حق اسـتفاده يا سـاخت و سـاز در اختيار سـرمايه گذار قرار  � 

مي گيرد.
سرمايه گذاري براي مدت زمان تعيين شده است كه نبايد از 30 � سال تجاوز كند.

اندونزي پيمان ضمانت سرمايه گذاري1 را  با 60 كشور جهان از جمله ايران امضا كرده 
نموده است. دفتر حمايت از سرمايه گذاري خارجي2  از جمله مؤسسات دولتي است كه 
مشوقهاي سرمايه گذاري را تهيه و اطالعات الزم در زمينه سرمايه گذاري را در اختيار 

سرمايه گذاران خارجي و داخلي قرار مي دهد.

2-4-1. ويژگيهاي قانون سرمايه گذاري 
سرمايه گذاري در اندونزي داراي مشوقها و محدوديتهايي مي باشد به قرار زير :

مشوقهاي مالياتي و گمركي � 
خروج اصل سرمايه و سود آن با ارز خارجي � 

محدود نكردن مالكيت و مديريت سرمايه گذار � 

1. Investment Guarantee Agreements (IGAs)
2. (Indonesia Investment Coordinating Board= BKPM) 
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رفتار مساوي بين سرمايه گذار داخلي و خارجي � 
عضو بودن اندونزي در آژانس ضمانت سـرمايه گذاري چندجانبه صندوق بين المللي  � 

پول و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در برابر ريسكهاي سياسي داخلي

در سال 2006 دولت اندونزي بسته تشويقي جديدي براي سرمايه گذاري ارائه كرد كه 
ماليات، سياستهاي كارگري و  به سياستهاي عمومي سرمايه گذاري، تعرفه هاي گمركي، 

صنايع كوچك و متوسط مربوط بود. موارد زير ازجمله موارد اين بسته بودند:
فرستادن طرح قانون جديد سرمايه گذاري و طرح جديد مالياتي به مجلس � 

تهيه ليست ممنوعيتهاي سرمايه گذاري به شكل شفاف و مشخص � 
فرمان ويژه رئيس جمهور براي  بازسازي تيمهاي اجرايي صادرات و سرمايه گذاري � 
كوتاه كردن زمان ايجاد كسب و كار از 150 روز به 30 � روز (هرچند به دليل مشكالت 

مجوز، اين كار بسيار مشكل است.)
فعال كردن يك تيم ويژه براي بازنگري هزاران قانون محلي موجود و دست و پاگير  � 

براي سرمايه گذاري و ايجاد كسب و كار.
كاهش هزينه حمل و نقل كاالهاي وارداتي (مشـمول بازرسـي ) به 20 ، 15 � و تا آخر 

سال 2006 به 10  درصد
افزايش تعداد شركتهاي حمل و نقل از 71 به 130 تا پايان سال 2006 � 

بازنگري قانون كارگري � 

بسياري از اين موارد قباًل هم با الفاظ ديگر وجود داشته و بعضي از آنها نيز بسيار كلي و 
مبهم هستند. اما  دولت با پيگيري  در صدد اجراي آنها است.

2-5. قوانين گمركي

نظام تجاري اندونزي دربخش صنعت وحتي دربخش كشاورزي تقريبا به طور كامل باز 
به 6/9  11/2 درصددرسال 1999  از  اندونزي  در  مورد عمل  تعرفه  نرخ  ميانگين  است. 

درصد در سال 2003 كاهش يافته است.

آزاد سازي تجاري در بخش صنعت وكشاورزي به صورت متقابل و در قالب موافقت نامه هاي 
دوجانبه و چندجانبه )آسه آن وغيره) انجام شده و اين كاهش در تعرفه ها موجب تخصيص 
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در  را  تعرفه  كاالها  نرخ   ،1 شماره  جدول  است.  شده  كشور  اين  اقتصاد  در  منابع  بهتر 
اندونزي نمايش مي دهد.

جدول 1. نرخ تعرفه کاالها در اندونزي

درصددرصد خطوط تعرفهنرخ تعرفه (درصد)كاال

84/3كمتر از 110كاالهاي مصرفي

1112/9  تا 15 6كاالهاي واسطه اي

151/9 تا 20 4مواد خام اوليه
0/9باالتر از 20 3/7كاالهاي سرمايه اي

متوسط 8/2محصوالت كشاورزي

متوسط 6/7كاالهاي صنعتي

68 نرختعداد طبقات نرخ تعرفه

99/1 درصد از كل خطوط تعرفه اي اندونزي داراي نرخ تعرفه كمتر از20درصد هستند. 
انواع  شامل  به  مربوط  طورعمده  به  كه  است  درصد  كشور170  اين  تعرفه  نرخ  باالترين 

مشروبات الكلي و وسايل نقليه موتوري است.

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهاني در فاصله سالهاي 2003 تا 2006 ميانگين تعرفه 
كاربردي دولت  اندونزي براي كاالهاي صنعتي 9/2 درصد و براي محصوالت كشاورزي 
10 درصد  تا  بين صفر  تعرفه  نرخهاي  از 75 درصد  بيش  اكنون  11/4 درصد است. هم 

هستند.

بيش از 93 درصد خطوط تعرفه اي از زمان بررسي قبلي تثبيت شده اند. اين در حالي است 
كه ميانگين نرخهاي تثبيتي حدود 37/5 درصد باالتر از نرخهاي كاربردي است كه درجه 
بااليي از پيش بيني ناپذيري نظام تعرفه اي اين كشور را نشان مي دهد. اختالف ميانگين 
ترتيب  )به  است  باالتر  به مراتب  براي محصوالت كشاورزي  تثبيتي  و  كاربردي  نرخهاي 
11/4 درصد و 47/3 درصد). 99درصد نرخهاي كاربردي ارزشي هستند. اندونزي طي اين 
دوره به دنبال كاهش تعداد خطوط تعرفه مشمول محدوديتهاي وارداتي بوده، به طوري 

كه در حال حاضر تعداد آن به 141 خط تعرفه رسيده است. 
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واردات  به جز  واردات  مبدأ  به  مربوط  اين كشور هيچگونه محدوديت  تعرفه اي  نظام  در 
اقدامات  فعال  استفاده كنندگان  از  اندونزي همچنان  است.  نمانده  باقي  با مبدأ اسرائيل 
ضددامپينگ است كه به طور عمده بر فلزات اصلي و مواد شيميايي وضع شده است. اين 

كشور 26 تحقيق ضددامپينگ را بين سالهاي 2002 تا 2006 آغاز كرده است.

به استثناي چند قلم كاال كه ورودشان ممنوع است، مانند برخي از انواع مواد دارويي و 
آرايشي، بيشتركاالها را مي توان وارد كرد و معموالً به مجوز وارداتي نيازي نيست اما اجازه 
ورود كاال فقط به واردكنندگاني داده مي شود كه گواهي دولتي پرداخت ماليات و همچنين 
شماره ثبت شده واردكنندگان را داشته باشند. برخي از كاالها  بايد ثبت شوند و برخي 
تحت آزمايش قرار گيرند. مواد غذايي، داروها و تجهيزات پزشكي بايد ثبت شوند و ساير 

اقالم، نظير حشره كشها و مواد ضدعفوني كننده بايد آزمايش شوند. 

صادركنندگان  بايد گواهي بازرسي ) LKP ) از "يك شركت خدمات بازرسي معتبر" تهيه 
كنند مگر اينكه محموله از طريق حمل و نقل هوايي به آن كشور وارد شود. كنترل ارزي  

واردات از طريق اعتبار اسنادي است. هزينه حمل بايد قباًل پرداخت شده باشد.

براي كاالهايي با ارزش فوب بيش از پنج هزار دالر آمريكا، گواهي بازرسي (كه در عرف 
بازرگاني اندونزي به آن LPS مي گويند) درباره سنجش كيفيت، كميت و قيمت كاال از 

يك شركت بازرسي كننده معتبر مورد نياز است.

لوازم شخصي و خانگي، مواد منفجره، نفت خام، فلزات گرانبها و كاالهاي مشمول امور 
خيريه از اين قاعده مستثني هستند. كاالهايي كه به وسيلة حمل و نقل هوايي به اندونزي 
وارد مي شوند از سوي اداره گمرک اندونزي مستقر در فرودگاه آن كشور بازرسي مي شوند؛ 
بنابراين چنين محموله هايي از بازرسي پيش از حمل معاف هستند. محموله هايي كه از 
طريق حمل ونقل هوايي از مبداء خارج مي شوند، سپس از طريق حمل و نقل دريايي يا 
جاده اي حمل مي گردند، همچنان به بازرسي پيش از حمل نياز دارند) درصورتي كه ارزش 
آنها از 5 هزار دالر فوق الذكر بيشتر باشد). كاالهايي كه از طريق حمل و نقل دريايي از 
مبداء خارج شده و سپس از طريق حمل و نقل هوايي وارد اندونزي مي شوند، به بازرسي 
پيش از حمل نياز ندارند. نمونه هاي فاقد ارزش تجاري از پرداخت حقوق گمركي معاف 

هستند.
جدول شماره 2، ميانگين تعرفه گروه هاي كااليي مختلف را در اندونزي نشان مي دهد.
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جدول 2. ميانگين تعرفه گروه هاي کااليي اندونزي در سال 2006

ميانگين تعرفهنام گروه كاالييميانگين تعرفهنام گروه كااليي

6/8مواد معدني و فلزات4/2فراورده هاي دامي
2/2مواد نفتي5/0فراورده هاي لبنياتي 

5/4مواد شيميايي5/1ميوه و سبزيجات 
5/3كاغذ و چوب4/8قهوه و چاي

9/2نساجي5/6حبوبات

14/1پوشاك و البسه4/2چربيها، روغنها و دانه هاي روغني
7/7چرم و كفش8/3شكر و شيريني
2/3ماشين آالت غير الكتريكي56/0توتون و تنباكو

6/1ماشين آالت و وسايل الكتريكي4/0پنبه
12/3وسايل حمل و نقل4/3ساير محصوالت كشاورزي

7/2ساير محصوالت صنعتي4/9ماهي و ساير آبزيان

2-6. قوانين كنسولي 

مسافرت به اندونزي براي نيمي از كشورهاي جهان از جمله ايران، بسيار آسان است.

دولت اندونزي از سال 2004 قوانين ويزا را تغيير داده است.  شرايط ويزاي توريستي براي 
كشورهاي مختلف به قرار زير است: 

الف. ورود توريستي بدون ويزا
شهروندان يازده كشور برونئي داراسالم، شيلي، هنگ كنگ، ماكائو، مالزي، مراكش، پرو، 
اندونزي شوند. در  وارد  قبلي  ويزاي  بدون  ويتنام، مي توانند  و  تايلند  فيليپين، سنگاپور، 
هنگام ورود مهر اقامت 30 روزه )بدون هزينه ) در پاسپورت آنان ثبت مي شود كه فقط تا 

شش ماه تمديد مي شود. در مدت اقامت نمي توانند نوع ويزا را عوض كنند.
 ب. ويزاي توريستي در هنگام ورود

شهروندان 50 كشور جهان (اكثر كشورهاي اروپايي، آمريكا و كانادا، اغلب كشورهاي 

1. VISA on ARRIVAL (VoA)
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ورود   هنگام  مي توانند  غيره)  و  ايران  و  روسيه  آسيا،  عربي، كشورهاي جنوب شرقي 
براي هفت تا 30 روز تقاضاي ويزاي توريستي كنند (ورود بايستي از طريق هواپيما به 
جاكارتا، بالي و يا چند فرودگاه بين المللي ديگر اندونزي و يا از طريق كشتي به چند 

بندر خاص باشد).

 نحوه دريافت ويزا در هنگام ورود و مدارک مورد نياز آن به شرح زير است: 
داشتن پاسپورت داراي اعتبار حداقل براي 6 � ماه بعد.

فرمهـاي ورود تكميل شـده (كه در هواپيما يا كشـتي در اختيار مسـافر گذاشـته  � 
مي شود) 

اثبات داشتن توانايي مالي براي مسافرت به اندونزي � 
مسـافران وارد شده بايستي ابتدا به باجه پرداخت ( يا شعب بانك موجود براي اين  � 
منظور ) مراجعه و هزينه الزم را (10 دالر براي اقامت يك هفته و 25 دالر براي يك 
ماهه) بپردازند. سپس به  يكي از كانترهاي (VoA) مراجعه كنند، تا پاسپورت آنها 

مهر  شود و بعد از آن به ميز مهاجرت مراجعه كنند تا مراحل نهايي انجام شود.

شهروندان ساير كشورها و افرادي از كشورهاي جزو )VoA) كه مايلند بيش از 30 روز در 
اندونزي اقامت داشته باشند و افرادي كه تقاضاي ويزاهاي ديگري غير از توريستي دارند 
)ويزاي فرهنگي، تجاري و غيره ) بايستي براي ورود به اندونزي از  قبل و با مراجعه به 

سفارت خانه هاي اندونزي تقاضاي ويزا كنند.

2-6-1. مدارك الزم براي ويزاي تجاري
ويزاي تجاري براي يك بار ورود و حداكثر براي 60 روز صادر مي شود و تا سه ماه اعتبار 
دارد. اين ويزا مي تواند تمديد شده يا به اقامت موقت تبديل شود. دارندگان بعضي از انواع 
از  بعضي  اما  كنند.  كار  اندونزي  در  مربوطه  دفاتر  به  مراجعه  با  مي توانند  تجاري  ويزاي 
ويزاهاي تجاري  )مانند ويزاي خبرنگاران و روزنامه نگاران) مهر محدوديت مطلق كاركردن 

در اندونزي را دارد. مدارک الزم براي ويزاي تجاري به قرار زير است.

- اصل پاسپورت )پاسپورتي كه حداقل 6 ماه بعد از زمان ورود اعتبار داشته باشد ) به 
اضافه يك فتوكپي از آن.

- دو فرم تكميل شده تقاضاي ويزا
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- دو قطعه عكس در اندازه پاسپورت

- نامه از يك شركت يا نهاد معتبر در كشور مبدا يا اندونزي كه ويژگي، منظور و مدت 
اقامت تقاضا كننده در آن  مشخص شده باشد. در صورت نياز، مدارک مربوط به ضمانتهاي 

مالي براي مدت اقامت نيز درخواست مي شود.

- بليط رفت و برگشت عادي

2-6-2. هزينه صدور رواديد تجاري
هزينه صدور رواديد تجاري 60 دالر است و در صورت موافقت نشدن براي صدور ويزا، 

اين مبلغ بازگردانده نمي شود. مدت زمان  صدور ويزا حداقل 3 روز كاري است. 

2-6-3. ساير اطالعات الزم 
واكسيناسيون اجباري در مقابل تب زرد )جز در مورد كودكان زير يك سال) در صورت 
اقامت شش روزه در مناطق آلوده به اين بيماري الزم است، احتياط هاي الزم در مورد 
پيشگيري از ابتال به بيماريهاي هپاتيت نوع A، ماالريا، حصبه، كزاز و فلج كودكان ضروري 

است.

2-7. حمايتهاي تجاري از صادركنندگان

صادرات در اندونزي مورد حمايت است و مشوقهاي صادراتي از سوي دولت اعمال مي شود. 
اما محدوديت و ممنوعيتهايي نيز در جهت حفظ منابع طبيعي و بعضي از گونه هاي حيواني  

در معرض نابودي، كاالهاي غير استاندارد وكاالهاي اساسي مورد نياز مردم دارد. 

صورت  قانوني"    " و   " نظارتي   " نوع  دو  به  آن  تقسيم  با  اندونزي  در  كنترل صادرات 
زنده، كودهاي  زنده، ماهي  بعضي حيوانات  مانند  نظارت  براي كاالهاي تحت  مي گيرد. 
اوره، پوست كروكوديل ، دانه نخل، سرب و بوكسيت، نفت، حيوانات و گياهان وحشي، 

نقره و طالي فراوري نشده، فلزات قراضه و غيره نظارت وجود دارد.

افزون بر آن صادرات بعضي از كاالها از قبيل قهوه، منسوجات، الستيك و بعضي از انواع 
چوب  نياز به مجوز خاص و سهميه بندي دارند. در سال 2005 محدوديتهاي مالياتي 
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جديدي براي صادرات چوب، پوست و ذغال سنگ ايجاد شد. 

از سوي رئيس جمهور وقت براي  از سال 2003 كه كميته اي  مشوقهاي صادراتي بعد 
در سال  اين سياستها  پيدا كرد.  افزايش  تشكيل شد،  راه هاي گسترش صادرات  بررسي 
مالياتها   در  بيشتر  اصالحات  با   2006 سال  در  و  جديد  مالياتي  قوانين  وضع  با   2005
عوارض  )ماليات،  به طور عمده در جهت كاهش هزينه  يافت. سياستهاي صادراتي  ادامه 
با ساير  تجاري  مذاكرات  و  اداري)  فعاليتهاي  و  )گرفتن مجوز  زمان  و  هزينه ها)  و ساير 
كشورها  در جهت كاهش تعرفه ها و كمك به صادر كنندگان در يافتن بازار است. افزون 
بر آن حمايتهاي دولت در جهت تحقيق و توسعه )R&D) براي توسعه صادرات از جمله 

سياستهاي حمايتي دولت است.  بعضي از مشوقهاي صادراتي عبارت اند از:
معافيت از ماليات ارزش افزوده � 

بازگردانـدن هزينه هاي گمركي مواد وارداتي كه توليدات نهايي حاصل از آنها صادر  � 
مي شوند.

صـادر كنندگان مي تواننـد مواد اوليه مورد نياز خود را بدون توجه به وجود در بازار  � 
داخلي وارد كنند.

2-8. قوانين بانكي و نحوه انتقال پول و سرمايه
مسئول سياستهاي پولي كشور، بانك مركزي است. اين بانك نهادي مستقل  از دولت و 
احزاب  بوده و  غير از استثنائات تعيين شده از سوي قانون بدون وابستگي عمل مي كند. 
طبق قانون، بانك مركزي در پايتخت اندونزي يعني جاكارتا قرار دارد و مسئول سياستهاي 

پولي، نظام پرداخت و نظارت بر ساير بانكها است.

اندونزي از سيستم ارز آزاد پيروي مي كند، اما 
محدوديت  كشور  اين  از  روپيه  وخروج  ورود 
اظهار  بايستي  روپيه  هزار   50 از  (بيش  دارد 

شود).

در زمينه انتقال ارز به داخل و خارج محدوديتي 
وجود ندارد اما از سال 2005 در زمينه گشايش 
و  روپيه  به  ارز  تبديل  و  بانكها  در  اعتبارارزي 
آمده  به وجود  بانكها، ممنوعيتهايي  برعكس در 

است. اين موانع براي تقويت پول ملي يعني روپيه است. بر اساس اين قانون هرنوع معامله، 
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نيستند  اندونزي  مقيم  كه  افرادي  براي  روپيه   به  اعتبار  و گشايش  وام، حساب سپرده 
ممنوع است و انتقال روپيه از افراد مقيم به افراد خارجي )غير مقيم) نيز جز در موارد 

خاص ممنوع است.

خارجـي  سرمايه گذاران  و  ندارد  وجود  اندونزي  در  محدوديتي  سرمايه  انتقال  زمينه  در 
مي توانند سرمايه، سهام و سودهاي  خود را به پول كشور خود از اندونزي خارج كنند.

2-9. قوانين مربوط به رسيدگي به اختالفات تجاري
رسيدگي و حل و فصل اختالفات تجاري در حوزه وظايف  دادگاه هاي تجاري اندونزي 

است كه در سال 1998 قانون آن تهيه و تشكيل شده است.

دادگاه تجاري به طور مستقيم  تحت نظر دادگاه عالي اندونزي است. اگرچه اين دادگاه 
براي رسيدگي به اختالفات بانكي و پولي به وجود آمده، امروزه حكميت در رابطه با كليه 
اختالفات تجاري و غيره را نيز بر عهده دارد. قضات اندونزي اگرچه از نظر قانون مستقل 
هستند اما فقدان قوانين مصوب در زمينه تجارت سبب شده بود كه بعضي از قضات محلي 

رسيدگي به جدال تجاري را به دادگاه هاي باالتر ارجاع دهند. 

در سال 1999 پارلمان قانون حكميت تجاري را تصويب كرد كه بسيار نزديك به قوانين 
اندونزي  در  نيز  تجاري  هيئت حكميت  است.   ملل سازمان  تجاري  بين المللي حكميت 

وجود دارد و در صورت رضايت دو طرف مناقشه، مي توان به آن مراجعه كرد. 

2-10. قوانين مالياتي
ماليات در اندونزي بر اساس قوانين دولت مركزي و ويرايش جديد كه از سال 2001 اجرا 
شده از تمام منابع به صورت ماليات مستقيم و غير مستقيم  جمع آوري مي شود. ماليات 
مستقيم معموالً بر حقوق و دستمزد، درآمد ناشي از زمين و ساختمان، درآمد مشاغل سود 
سرمايه، درآمد از ساير منابع، ارزش افزوده و غيره  را در بر مي گيرد. پرداخت كننده ماليات 
شامل شخص حقيقي يا حقوقي مقيم اندونزي يا خارجيان داراي درآمد در اندونزي  است. 

بعضي از انواع مالياتها به قرار زير است: 
ماليات بر درآمد كه بر اساس مقدار درآمد (از 5 ميليون تا 200 � ميليون روپيه درآمد 

1. United Nations Commission on International Trade Laws (UNCITRAL)
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ساالنه ) بين 5 تا 35 درصد متغير است.
ماليـات بـر ارزش افزوده كه بـر واردات، كاالهـاي صنعتي و بيشـتر خدمات تعلق  � 
مي گيرد و 10 درصد اسـت. همچنين ماليات فروش بر كاالهاي لوكس نيز وجوددارد 

كه بين 10 تا 75 درصد متغير است.
ماليات خريد و فروش زمين و ساختمان 5 � درصد

عوارض خروج از كشور و عوارض مالكيت زمين و ساختمان � 
ماليات بر سـود سـهام، بهره، حق امتياز و مديريت فني،  برابر 15 � درصد براي افراد 

مقيم و 20 درصد براي افراد خارجي است.

2-11. معافيتها و تسهيالت ويژه 
معافيتهاي مالياتي و گمركي به بعضي از كاالها و خدمات تعلق مي گيرد.

بر اساس قوانين جديد مالياتي در سال 2001، سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بعضي 
از رشته هاي اقتصادي يا مناطق خاص جغرافيايي از ماليات معاف هستند. مانند موارد 

زير :

كاهش ماليات تا سقف 30 درصد سرمايه گذاري در طول شش سال

كاهش زمان استهالك

تسهيالت ويژه براي زيانهاي اقتصادي تا مدت 10 سال

آالت  ماشين  يدكي  ابزار  ماشين آالت،  مانند  اقالم  از  بعضي  براي  گمركي  معافيتهاي 
صنايع تا حد اكثر دو سال

معافيت گمركي براي مواد اوليه يا مواد خام مورد نياز كاالهاي توليدي در داخل اندونزي 
براي حداكثر دو سال توليد.

2-12. مراحل راه اندازي يك كسب و كار

شرح فعاليت براي راه اندازي كسب و كار در اندونزي، به قرار جدول شماره 3 است.
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جدول 3. مراحل راه اندازي کسب و کار در اندونزي

شماره 
عنوان مرحلهمرحله

مدت زمان الزم 
(روز)

 هزينه هاي الزم
 (روپيه اندونزي)

پيدا كردن نام، ثبت نام شركت و تأئيد آن در اول
385 هزار7وزارت قانون و حقوق بشر اندونزي

امضاي اسناد و فرمها توسط مؤسسان قبل دوم
10 ميليون7از مراجعه به دفتر اسناد رسمي

گرفتن مجوز براي محل شركت از سوم
10شهرداريهاي محلي

 هزينه ندارد
 (200 تا500 هزار به 
صورت غير رسمي)

چهارم
گرفتن يك شماره ثبت مالياتي از اداره 

ماليات (و شماره جمع آوري ماليات ساليانه 
در صورت لزوم)

14
 هزينه ندارد

 (200 تا500 هزار به 
صورت غير رسمي)

هزينه ندارد.4افتتاح حساب بانكي و سپرده گذاري اوليهپنجم

ششم
پرداخت به خزانه داري كل براي  درآمدهاي 

خارج از شمول ماليات و خدمات وزارت 
دادگستري

200 هزار1

درخواست از وزارت دادگستري و حقوق بشر هفتم
1/1 ميليون14 تا 30براي تأئيد اسناد تاسيس

 ثبت شركت در اداره ثبت شركتهاهشتم
(TDP) 500 هزار (به صورت 15 (بخش تجاري) و گرفتن مجوز ثبت

غير رسمي)

850 هزار2آگهي شركت جهت انتشار در روزنامه محلينهم

40هزار14درخواست صدور مجوز دائمي كسبدهم

ثبت در وزارت نيروي انسانييازدهم
 14  

(همزمان با 
مرحله دهم)

هزينه ندارد. (100هزار 
به صورت غير رسمي)

7  (همزمان با درخواست براي تأمين اجتماعي كارگراندوازدهم
هزينه نداردمرحله دهم)

مأخذ: سايت كسب و كار بانك جهاني.
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3. عضويت در پيمانهاي اقتصادي و نهادهاي بين المللي
اندونزي عضو سازمان تجارت جهاني است و با توجه به اين كه WTO دسترسي به بازار 
را با حذف موانع غيرتعرفه اي و كاهش تعرفه ها و از طريق توسعه گروه بنديهاي اقتصادي 
و موافقت نامه هاي تجارت آزاد فراهم مي سازد، اندونزي نيز در اين جهت از طريق انعقاد 
پيمانهاي تجاري با تعداد زيادي از كشورها درصدد تقويت حضور خود در بازارهاي مصرف 

جديد برآمده است. 

اقتصادي  اتحاديه همكاري  بنيانگذاران)،  )از  اندونزي در جنبش عدم تعهد  بر آن  افزون  
آسيا و اقيانوسيه )APEC)، بانك توسعه آسيا )ADB)، انجمن كشورهاي آسياي جنوب 
شرقي )ASEAN)، اتاق بازرگاني اسالمي )ICC)،  بانك توسعه اسالمي )IDB)، صندوق 
بين المللي پول )IMF)، سازمان كنفرانس اسالمي )OIC)، سازمان كشورهاي صادر كننده 

نفت )OPEC)، سازمان ملل و تمام واحدهاي وابسته به آن نيز عضويت دارد.
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1. اركان فرهنگي و اجتماعي
در اين قسمت، نخست اركان اصلي تشكيل دهنده فرهنگ كشور اندونزي، نظير مذهب 
و زبان مردم را معرفي مي كنيم  و سپس با آداب و رسوم كلي اين سرزمين آشنا خواهيم 

شد. 

1-1. مذهب

دين سنتي مردم اندونزي اعتقاد به اصالت ارواح بوده است كه در هنر و فولكلور اندونزي 
تجلي دارد. پس از ورود تجار هندي به اين كشور به تدريج مذهب بودايي به اين جزيره 
راه يافت و در دروه امپراتوري سري ويجايا جزيره سوماترا مركز تدريس تعاليم ديني و 
يابد.  توسعه  دراين كشور  نيز  هندو  مذهب  تا  باعث شد  سابقه  اين  بود.  بودايي  مذهبي 

توسعه و پيشرفت اين مذهب تا قرن 14ميالدي كه 
اسالم در آن كشور نضج گرفت وبه رسميت شناخته 

شد پابرجا بود.

درقرن اول هجري تجار ايراني و عرب دين اسالم را 
به جزاير سوماترا به ارمغان بردند. پس از ترويج اسالم 
محلي  درهنرهاي  اسالمي  هنرمندان  و  صنعتگران 
آنها  هنر  از  ومتقاباًل  كردند  ايجاد  تغييراتي  وصنايع 
متأثر شدند كه اين تأثير دربناهاي بيش ازنيم ميليون 
با  نمايان است. آشنايي  اندونزي  مسجد و مصلي در 
مسيحيت از زمان ورود وحضور دولت هلند و كمپاني 

فصل دوم
محيط فرهنگي
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هند شرقي شروع شد.

حدود 86/1 درصد از مردم اين كشور را مسمانان تشكيل مي دهند، پروتستانها 5/7 
درصد  كاتوليكها  3 درصد، هندو، 1/8 درصد و ساير اديان3/4 درصد از جمعيت اين 

كشور را تشكيل مي دهند.

1-2. زبان
قانون   36 اصل  براساس  است،  شده  مشتق  مااليايي  زبان  از  كه  اندونزيايي  باهاسا  زبان 

اساسي كشور زبان رسمي است.

زبان اندونزيايي درسال 1928 به عنوان زبان ملي انتخاب شد و درطول زمان كلماتي 
و  فرانسوي  تاميلي،  سانسكريت،  پرتغالي،  هلندي،  چيني،  عربي،  فارسي،  زبانهاي  از 
انگليسي وارد آن شده است. از زبان انگليسي نيز به طور گسترده در جاكارتا و شهرهاي 

بزرگ استفاده نمي شود. زبان هلندي نيزدر بين گروه هايي از مردم رايج است.

از  هلنديها  به وسيله  كه  قديمي  خط  جايگزين  اندونزيايي  جديد  خط   ،1947 درسال 
سال 1901 به كارگرفته شده بود، گرديد. در همان سال كميسيوني جهت ابداع لغات و 
اصطالحات اندونزيايي وتدوين دستور زبان ولغت نامه جديد زبان تأسيس شد و در سال 
1972 با فرمان رئيس جمهور، خط جديد اندونزيايي رسميت يافت. اندونزي يك كشور 
چندين زباني است. غير از زبان اندونزيايي، حدود دويست زبان محلي كه داراي بيش از 
مهم ترين  از  است.  شده  شناسايي  كشور  مختلف  درنقاط  هستند  لهجه  هشتاد  و  پانصد 
اين زبانها مي توان به زبانهاي آچه اي، باتاكي، سوندائي، جاوه اي، ساساكي و داياكي اشاره 

كرد. 

1-3. الگوي زندگي 

و  اشراف  از  به غير  است.  بر كشاورزي  و مبتني  جامعه اي روستايي  عمده  به طور  اندونزي، 
طبقات باالي جامعه كه از ديرباز، در كنار سالطين و درباريان بوده و در جامعه نفوذ و احترام 
در  مي دهند.  تشكيل  خرده پا  مردم  را  جمعيت  از  توجهي  قابل  اكثريت  داشته اند،  زيادي 
دهه هاي اخير و با گسترش شهر نشيني و شروع تحوالت اقتصادي طبقه متوسط جديدي در 
حال پيدايش است كه تجار و بوروكراتهاي شهري نمايندگان آن هستند. سطح زندگي بخش 
قابل توجهي از مردم اندونزي بسيار پائين و ميزان دسترسي به استانداردهاي يك زندگي 
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مرّفه محدود است. با اين حال بايد دانست كه به دليل وضعيت ويژه آب و هوايي و فراواني 
ميوه و سهولت گذراندن زندگي، فقر در اندونزي كشنده نيست. به تعبير ديگر تأمين قوت 
اليموت و ديگر ملزومات زندگي براي جمعيت زير خط فقر چندان دشوار نيست، هر چند كه 
اين افراد داراي معيشتي دشوار و همراه با مشكالتي مثل بيكاري و سوء تغذيه هستند. در 
سالهاي گذشته، به دليل اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، روستائيان زيادي رو به شهرهاي 
مهم آورده اند كه اين امر پديده فقر شهري را سبب شده است. هر ساله تعداد زيادي از افراد 
بيكار در جستجوي كار راهي كشورهاي ديگر )مالزي، عربستان سعودي و ديگر كشورهاي 
عربي حاشيه خليج فارس)مي شوند كه در بسياري موارد، اين مهاجرتها به صورت غير قانوني 
بوده و معضالتي را پديد مي آورد. اعزام زنان خدمتكار خانگي به كشورهاي عربي نيز از جمله 
عرب  كارفرمايان  سوءرفتار  به دليل  مواردي،  در  كه  است  خارج  به  كار  نيروي  اعزام  موارد 
باعث بروز مشكالتي شده است. رواج فيلمهاي غربي در سينما و تلويزيون، افزايش ميزان 
حضور خارجيان در كشور و ترويج شيوه هاي غربي زندگي، در مجموع سبب تغيير تدريجي 

الگوهاي رفتاري به ويژه در ميان جوانان شده است.

در قوانين اندونزي براي زنان، حقوقي مساوي مردان در تمامي زمينه ها در نظر گرفته شده 
از  امري طبيعي است. در بعضي  اقتصادي  بنابر داليل  اندونزي  است. حضور زن در جامعه 
خانواده هاي كم درآمد زنان بايد همپاي شوهران خود كار كنند تا امكان تأمين هزينه هاي 

خانوار فراهم آيد و گاهي كار كردن فرزندان نيز به همين دليل ضرورت مي يابد.

1-4. نهادهاي اجتماعي و ديني

پيروان مذاهب گوناگون در اندونزي داراي تشكيالت مذهبي مهمي هستند كه مهم ترين آنها 
در حال حاضر، به شرح زير است:

1-4-1. انجمن محمديّه
اين انجمن در سال 1912 ميالدي در جوگجاركار تا توسط كيائي حاجي احمد دهالن تأسيس 
شد. اين حركت تحت تأثير جريانات نوگراي اسالمي خاورميانه و با هدف ارتقاي موقعيت 
مسلمانان از طريق اصالح وضعيت آموزشي و اجتماعي آنها، شروع به كار كرده، كه بعدها 
تحت تأثير وهابيت قرار گرفت. محمديّه اكنون داراي شبكه وسيعي از مدارس، دانشگاه ها، 
بيمارستانها و مؤسسات خيريه است. تعداد اعضاي محمديّه بسيار زياد و نفوذ آن بيشتر در 

مناطق شهري است. 
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    (NU)  1-4-2. نهضت العلما
با  محمديّه،  به  واكنش  در  و  كيائي حاجي هاشم  اشعري  توسط  سال 1926  در  اين حركت 
هدف بازگشت به تعاليم راستين اسالمي بنيان نهاده شد. نهضت العلما در طول حيات خود، 
داراي تحركات سياسي نيز بوده ولي اكنون بيشتر بر فعاليتهاي مذهبي - آموزشي تكيه دارد. 

اين جريان در مناطق روستايي و نيز مدارس سّنتي ديني، نفوذ فراواني دارد.

(MUI) 1-4-3.  مجلس علماي اندونزي
اين مجلس مركب از نمايندگان جريانهاي مختلف اسالمي در كشور بوده و وظيفه دارد در 
اين  رئيس  و  اعضا  تركيب  كند.  نظر  اظهار  مسلمانان،  ميان  اختالف  مورد  مسائل  خصوص 

مجلس هر پنج سال يك بار در انتخابات معين مي شود. 

(ICMI) 1-4-4. مجمع روشنفكران مسلمان اندونزي
اين مجمع در سال 1990 به دستور سوهارتو و با هدف ارتقاي وضعيت مسلمانان به گونه اي 
متناسب با تحوالت جهان و نيازهاي كشور، تشكيل شد. تعداد زيادي از روشنفكران مسلمان 
اندونزي و نيز مقامات اين كشور، به اين مجمع پيوسته و در فعاليتهاي مختلف آن مشاركت 
بر اين موارد، گروه هاي اسالمي ديگري نيز در اندونزي فعاليت دارند مثل:  كرده اند. افزون 

ديوان دعوه، كميته همبستگي اسالمي و كميته همبستگي با مسلمانان جهان.

1-4-5. ديگر تشكيالت مذهبي
فراواني  انجمنهاي  و  اتحاديه ها  داراي  كاتوليكها،  و  پروتستانها  از  اعم  اندونزي،  مسيحيان 
هستند، كه قلمروهاي اُسقفي مختلف را در بر مي گيرند. مثل: اتحاديه كليسا هاي اندونزي و 

كنفرانس اسقفهاي اندونزي.

هندوها و بودائيان نيز داراي اتحاديه هاي ويژه خود هستند كه امور مذهبي اين دو فرقه را 
تحت نظر دارند.

1-4-6. حوزه هاي ديني و رهبران مذهبي
آموزشي  مدارس  و  ديني  حوزه هاي  اندونزي،  در  اسالم  گسترش  روند  شروع  با  هم زمان 
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متعددي نيز تشكيل شد كه بعدها به نام پسانترن1 شهرت يافت. در اين مدارس بيشتر فقه 
شافعي، اصول عقايد بر مبناي مكتب اشاعره و نيز آثار اخالقي و عرفاني امام محّمد  غزالي و 

عرفاني امام محّمد  غزالي تدريس مي شود.

اسالمي  مدارس  تأثير  تحت  تدريس،  شيوه  هم  و  درسي  موضوعات  نظر  از  هم  پسانترنها 
خاورميانه ) مصر و عربستان سعودي) هستند. پس از ايجاد شيوة نوين آموزشي و تشكيل 
مدارس به سبك جديد و عمومي، اين حوزه ها دست از فعاليت بر  نداشته و تالش كردند تا از 

دو طريق با اين جريان سازگاري كنند:

 تشكيل مدارس به سبك جديد، تحت نظر خود )گنجاندن دروس اسالمي در كنار ساير مواد 
درسي) و نيز اضافه كردن بعضي از دروس جديد، در برنامه هاي سّنتي حوزه هاي ديني.

در دوره پس از استقالل، دولت همچنين اقدام به تأسيس دانشگاه هاي دولتي اسالمي معروف 
به  IAIN  در شهر هاي گوناگون كرد كه اكنون تحت نظر وزارت امور مذهبي مشغول فعاليت 

هستند.

از جمله حوزه هاي ديني و مدارس اسالمي معروف اندونزي مي توان به پسانترنهاي الصديقيه، 
و  متعدد  مدارس  داراي  نيز  اندونزي  كرد. مسيحيان  اشاره  الخيرات  و  دارالنجاح  الطاهريه، 
افزون بر آن، مؤسسات آموزشي و پژوهشي چندي را نيز تشكيل  تعدادي دانشگاه است و 

داده اند.

تعداد  مورد  در  دقيقي  آمار  و  هستند  پراكنده  كشور  مختلف  مناطق  در  اندونزي  شيعيان 
آنها در دست نيست، ولي مي توان گفت رقم 10 تا 15  هزار نفر به واقعيت نزديك است. 
در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، بسياري از كتب و منابع شيعي- ايراني در 

اندونزي ترجمه و منتشر شده و باعث افزايش آگاهيهاي عمومي دربارة شيعه شده است.

1-5. رسانه ها

صنعت ارتباطات در اندونزي به دست دولت و بخش خصوصي اداره مي شود. در اين كشور 
تعداد 678 ايستگاه راديويي با موج  AM، 43 ايستگاه داراي موج  FM، 83 ايستگاه موج 
كوتاه  وهمچنين 54 فرستنده تلويزيوني )11 كانال ملي با ايستگاه هاي محلي) وجود دارد. 

1. Pesantren
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ده ها كانال تلويزيون ماهواره اي و كابلي نيز در اندونزي وجود دارد.

در كشور اندونزي تا قبل از بحران سال 1998 و سقوط سوهارتو، مطبوعات به شدت تحت 
قانون در سال  با تصحيح  و  از آن  بعد  اما  بودند  قوانين محدود كننده دولتي  سانسور و 
2004، مطبوعات  اندونزي آزاد هستند و تنها در زمينه توهين به اعتقادات عمومي، و 
برمبناي شريعت و اخالقيات و امنيت جامعه محدوديتهايي وجود دارد. البته قوانين آزادي 
مجله،  روزنامه،  ده ها  كشور  اين  در  است.  متغير  اندكي  مختلف  استانهاي  در  مطبوعات 

پايگاه هاي خبري اينترنتي و خبرگزاريهاي مختلف وجود دارد. 

فيلمهاي صامت در سال1926  به دوران  و  بوده  قديمي  بسيار  اندونزي   بومي  سينماي 
بازمي گردد. تعداد فيلمهاي دهه 1980 در اين كشور ساليانه نزديك به 115 فيلم بود كه 
فيلمهاي با ارزش نيز در آن فراوان ديده مي شد. اما بعد از آن در دهه 1990 به دليل اعمال 
سانسور، تعداد ساالنه توليد به 37 تا 40 فيلم در سال رسيد. اما بعد از سوهارتو سينماي 
همچنين  و  هاليوود  نفوذ   . شد  ساخته  نيز  ارزش  با  فيلمهاي  و  دوباره سازي  كشور  اين 
فيلمهاي سينماي هند در سينماي اندونزي بسيار زياد بوده و در اغلب سينماها نمايش 
از  فراواني دارد.  به فروش مي رسد و طرفداران  لوح فشرده  به صورت  يا  و  داده مي شود 
سال 1998 فستيوال بين المللي فيلم جاكارتا هر ساله با فيلمهايي از سراسر جهان برگزار 
از ديگر وقايع سينمايي است كه از سال 1955 به  اندونزي نيز  مي شود. فستيوال فيلم 
صورت غير منظم و از سال 1972 تا 1992 ساالنه  برگزار و سپس تعطيل شد و مجدداً 
از سال 2004 برگزار شده است.  فهرست بعضي از نشريات و ايستگاه هاي راديو تلويزيوني 

به قرار زير است:

1-5-1. نشريات 
فهرست برخي از نشريات كشور اندونزي به شرح زير است:

روزنامه جاكارتا پست: در سطح ملي به زبان انگليسي � 
روزنامه كومپاس: در سطح ملي به زبان اندونزيايي � 

روزنامه مديا اندونزيا: در سطح ملي به زبان اندونزيايي � 
روزنامه كوران تمپو: در سطح ملي به زبان اندونزيايي � 

روزنامه بيزينس اندونزيا: در سطح ملي به زبان اندونزيايي ( تجاري) � 
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روزنامه رپابليكا: در سطح ملي به زبان اندونزيايي � 
روزنامه ركيات مردكا: در سطح ملي به زبان اندونزيايي � 

مجله اقتصاد و پول: در سطح ملي به زبان اندونزيايي � 
مجله اندونزيان كوارترلي: در سطح ملي به زبان اندونزيايي و انگليسي � 

مجله مديريت اوشاوان اندونزي: در سطح ملي به زبان اندونزيايي � 
مجله جمعيت: در سطح ملي به زبان اندونزيايي و انگليسي � 

مجله دي تك: در سطح ملي به زبان اندونزيايي � 

1-5-2. تلويزيون 
فهرست برخي از ايستگاه هاي تلويزيون اندونزي به شرح زير است: 

تلويزيون جمهوري اندونزي: دولتي به زبانهاي انگليسي و اندونزيايي

تلويزيون راجاوالي سيترا: خصوصي شبكه ماهواره اي - به زبان اندونزيايي 

تلويزيون تي پي آي: خصوصي شبكه ماهواره اي - به زبان اندونزيايي 

تلويزيون سوريا سيترا: متعلق به يك شركت عمومي موجود درليست سازمان بورس 
اندونزي: به زبان اندونزيايي 

درليست  موجود  عمومي  شركت  يك  به  متعلق  اندونزي:  ماندري  ويژوال  تلويزيون 
سازمان بورس اندونزي: به زبان اندونزيايي

تلويزيون استار اينداالس: خصوصي شبكه ماهواره اي- متعلق به استار تي وي - به زبان 
اندونزيايي

تلويزيون مديا اندونزي: خصوصي شبكه ماهواره اي - به زبان انگليسي و ماندارين 
ده ها ايستگاه تلويزيوني ماهواره اي و كابلي ديگر كه در اندونزي به زبان اندونزيايي و 

انگليسي برنامه هاي مختلف را پخش مي كنند.

1-5-3. راديو 
برخي از ايستگاه هاي راديويي اندونزي به شرح زير است:

راديوي جمهوري  اندونزي با  بيش  از 670 ايستگاه و شش شبكه ملي با شبكه جهاني 
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دارد.   وجود  نيز  اينترنت  جهاني  در شبكه  كه  راديويي  اندونزي چندين شبكه  صداي 
  Digital Audio Broadcasting  چندين  ايستگاه راديويي ديجيتال  در جاكارتا  و  سورابا

و هيبريد HD-Radio ده ها شبكه اف ام  با برنامه هاي تجاري، موسيقي و غيره 

1-5-4. خبرگزاريها 
خبرگزاري ملي اندونزي آنتارا نام دارد كه در سال 1937 توسط آدم مالك، پاندوي كارتاويگونا، 
و  اندونزي  استانهاي  تمام   اين خبرگزاري در  تأسيس شد.  آلبرت  سيپاهوتار در جاكارتا  و 
تعداد  با  همچنين  آنتارا  است.  نمايندگي  دفتر  داراي  خارجي  كشورهاي  از  دربسياري  نيز 
اتحاديه هاي  از  خبرگزاريهاي خارجي داراي روابط رسمي و همكاري است و عضو  زيادي 
خبرگزاريهاي آسه آن، كشورهاي اسالمي،  غيرمتعهدها، اوپك و جهان است. افزون بر آنتارا، 
چند خبرگزاري ديگر نيز به صورتي محدودتر در اندونزي فعاليت دارند، مانند خبرگزاري-  

مستقل- ملي اندونزي.
بسياري از خبرگزاري هاي خارجي و بين المللي داراي دفتر نمايندگي در اندونزي هستند، 
 CNA ،EFE ،ANSAT ،IPS ،مثل آسوشيتدپرس و يونايتدپرس، فرانس پرس، رويتر، الجزيره
ITAR -TASS ، شين هوا، كيودو و جي جي . خبرگزاريهاي اينترنتي نيز در اندونزي وجود 

دارند كه فهرست برخي از آنها به قرار زير است:
Detik.com.  �
Elshinta.com.  �
Gatra.com.  �
Kompas.com.  �
Liputan6.com.  �
Metrotvnews.  �
Suarasurabaya.net.  �
TempoInteractive.com.  �
TheJakartaPost.com.  �
tribun-timur.com.  �
tribunkaltim.com.  �

1-6. عادتهاي خريد و مصرف

شيوه زندگي در اندونزي بسيار متنوع و گوناگون است. در شهرهاي بزرگ افراد بسيار فقير 
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در كنار افراد بسيار ثروتمند زندگي مي كنند. نفوذ رفتار زندگي كشورهاي غربي در جوانان 
سبب شده كه نحوه خريد و مصرف در اين كشور به ويژه در بين جوانان كاماًل تحت تأثير 
الگوهاي غربي باشد. انواع غذاهاي غربي مانند همبرگر، پيتزا در فروشگاه هاي غربي مانند 

و  موجود هستند. شلوارهاي جين  غيره  و  كنتاكي  دونالد،  مك 
انواع كاالها با ماركها و برندهاي معروف در فروشگاه هاي بزرگ 
اندونزي ديده مي شود. تفريح مورد عالقه مردم، تلويزيون، سينما، 
جوانان،  عالقه  مورد  ورزشهاي  و  گرداني، خريد  نمايش  و  تئاتر 

بدمينتون و فوتبال است.

1-7. تعطيالت رسمي
براساس  اسالمي  مناسبتهاي  بزرگداشت  ولي  است،  ميالدي  تقويم  براساس  رسمي  تقويم 
تقويم قمري است. از سال 1994، تعطيالت هفتگي كشور روزهاي شنبه و يكشنبه معين 
شده است. تعطيالت رسمي كشور با توجه به اعياد و ايّام مورد احترام پيروان اديان مختلف 

و نيز مناسبتهاي ملي تعيين شده به شرح زير است:
اول ژانويه (شروع سال نو مسيحي) روز معراج پيامبر اسالم ،عيد فطر ، 9 آوريل (جمعه 
خوب)، عيد قربان، اّول محرم (شروع سال نو قمري)، 17 اوت (سالروز اعالم استقالل 
و روز ملي اندونزي) ، 12 ربيع االول (تولد پيامبر اسالم)، 25 دسامبر (كريسمس) عيد 

هندوها (24 مارس) ،عيد بودائيان (6 مه) و 20 مه (عروج عيسي مسيح) 

ساعات كار بانكها از ساعت 8 تا 17 روزهاي دوشنبه تا جمعه و 8 تا 13 روزهاي شنبه، 
اداره ها از ساعت 7 تا  15 روزهاي دوشنبه تا جمعه داير هستند. فروشگاه ها  همه روزه 

غيراز روزهاي يكشنبه از ساعت 9 تا 21 باز هستند.

2. فرهنگ مذاكره
بعد از آشنايي با فرهنگ عمومي و عادتها و رفتارهاي معمول شهروندان اندونزي، زمان آن 

فرارسيده است تا كمي هم با آداب و رفتارهاي ايشان در مناسبات تجاري آشنا شويم.

2-1. ديدگاه كلي به ايران و ايراني
از قرن اول هجري )قرن هفتم ميالدي) در  ايراني  روابط تاريخي گوياي آن است كه تجار 
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با شهرهاي  مراوده  آنها ضمن  داشته اند.  آسيا حضور  شرقي  منطقه جنوب  دريايي  تجارت 
بندري مجمع الجزاير اندونزي، بعضاً در اين مناطق سكني گزيده و به دليل برقراري پيوندهاي 
خويشاوندي، ماندگار شده اند. با اين حال روند گسترش اسالم و تشكيل حكومتهاي اسالمي، 
از حدود قرن هشتم هجري، آغاز مي شود كه دو علت اصلي آن، بنابر نظر مورخان، گسترش 
تجارت دريايي ميان اين مناطق با جهان اسالم بوده است و نيز مهاجرت صوفيان خاورميانه 
به اين نواحي. در آثار مورخان جغرافي دانان مسلمان، اسامي مناطق مختلف جنوب شرقي 

آسيا درج شده كه خود حكايت از سابقه آشنايي مسلمانان با اين نواحي دارد. 

ماركوپولو كاشف ونيزي كه در سال 1292 ميالدي در مراجعت از چين توقفي در سوماترا 
داشته، بر وجود اجتماع مسلمانان در آنجا گواهي مي دهد. 

ابن بطوطه سّياح مسلمان مراكشي نيز در سال 746 قمري، از آچه بازديد كرده است. وي در 
شرح دربار اسالمي آچه، از بعضي مقامات حكومتي ياد مي كند كه اسامي ايراني داشته اند، 
مثل بهروز كفيل فرماندهي دريايي حكومت آچه يا قاضي دربار به نام امير سّيد شيرازي و 
نيز تاج الدين اصفهاني يكي از فقهاي دربار. همچنين بر روي يك سنگ قبر قديمي در آچه، 

مربوط به سال 823 هجري، شعري از سعدي نقش شده است. 

فرهنگ  از  تأثيرپذيري  زيادي در خصوص  بسيار  ماالي، شواهد  قديم  ادبيات  در  همچنين 
ايراني قابل مشاهده است. افزون بر اين، تعداد زيادي از واژه هاي فارسي - و عربي رايج در 
فارسي در زبان اندونزيايي1 رواج دارد كه رقم آنها به حدود 200 تا 300 واژه تخمين زده 
دفتر،  بادام،  تنباكو،  بندر، شه بندر،  ناخدا،  پهلوان،  انگور،  گندم،  مثل  )واژه هايي  است  شده 
و  اصفهان  بين  نيز  دوره صفويه  در  شلوار،..).  پياله، سوداگر،  بازار،  لشكر،  خرما،  كشمكش، 
باتاويا سفرا و نمايندگان بازرگاني مبادله شده است. همچنان كه اولين سفير ايران به دربار 
سيام نيز در دوره شاه سليمان صفوي راهي اين منطقه مي شود و وي نيز با عّده  زيادي از 

رجال سياسي و علماي ايراني مقيم سيام ديدار مي كند. 

به دليل  اغلب  كه  است  بسيار محدود  اندونزي  مقيم  ايرانيان  تعداد  در حال حاضر  اما 
بنابر  نيز  ايرانيان  از  بسياري  شده اند.  كشور  اين  مقيم  اندونزي  شهروندان  با  ازدواج 
يا آژانسهاي بين المللي به طور موقت ساكن  ضرورتهاي ديگر مثل اشتغال در شركتها 

اندونزي هستند. 

1. Vahasa Indonesia
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به طور كلي ديدگاه مردم اندونزي، با توجه به نفوذ اسالم در اين كشور، به ايرانيان مثبت 
ارزيابي مي شود. كه بعد از انقالب اسالمي نيز بهتر شده است.

هرچند به دليل كم بودن ايرانيان در آن كشور و محدود بودن ارتباط مردمي و توريستي 
نظر مردم اندونزي دربارة  ايرانيان با ناآشنايي همراه است.

2-2. آداب مذاكره

مذاكره  است.  اسالمي  و  از كشورهاي شرقي  بسياري  مانند  اندونزي  در  مذاكره  فرهنگ 
تجاري در اندونزي رسمي و با رعايت نزاكت است. رد و بدل كردن كارت تجاري با دست 
راست، صحبت كردن مؤدبانه و استفاده از القاب اهميت دارد. در جلسات اول بخش مهمي 
از مذاكرات تجاري به گفتگوهاي دوستانه صرف مي شود و مستقيم به موضوع پرداخته 
نمي شود. گذشت زمان اهميت زيادي ندارد زيرا معتقدند زمان پول نمي آورد بلكه رابطه 
خوب و  هماهنگي، نتايج بهتري به دنبال دارد. بنابراين بايستي كاماًل صبور بود و نبايد از 

تاكتيكهاي انقباضي استفاده كرد، زيرا نتيجه معكوس دارد.

مردم اندونزي عالقه به مكالمه غير مستقيم دارند و بسيار مؤدب و تعارفي هستند. از 
نه گفتن و رد كردن تقاضا به صورت رسمي اجتناب مي كنند. در زبان اندونزي 12 كلمه 
براي گفتن غير رسمي نه وجود دارد و چندين راه براي گفتن بلي كه معني نه مي دهد 

مانند (بلي اما).

اندونزي يك جامعه سلسله مراتبي است و احترام به افراد بانفوذ و صاحبان مقام و عنوان 
اهميت دارد. بنابراين در مذاكرات بايستي با اين افراد ارتباط برقرار كرد. درفرهنگ اندونزي 

ادب و فروتني بسيار مهم است. 

مالقات حضوري در مناسبات تجاري اهميت فراوان دارد و تنها راه مؤثر براي انجام مذاكره 
موفق است. 

2-2-1. نقش هدايا و سوغات 
هدايا و سوغات هرچند كوچك در اندونزي اهميت زيادي دارد، اما با توجه به فرهنگهاي 

مختلف موجود بايد در هنگام دادن هديه  به چند نكته توجه كرد.
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 � مردان بايد از  دادن هديه  به زنان پرهيز كنند.
 �  از دادن مشروبات الكلي يا مواد غذايي غير حالل به شدت پرهيز شود.

معموالً هديه را در پيش روي هديه دهنده باز نمي كنند. � 
هدايا با دو دست و يا دست راست تقديم شود.  � 

از دادن چرم يا كادوهاي چرمي به افراد هندو اجتناب شود. � 
به چينيهاي ساكن اندونزي نبايد چاقو، قيچي و امثال آنها را هديه كرد زيرا به معني  � 

عالقه به قطع رابطه تلقي مي شود.
بسته بندي كادوها بهتر است با رنگ قرمز يا طاليي باشد. � 

2-2-2. ارزشهاي غالب، آداب و رسوم خاص
اندونزي كشوري مختلط با فرهنگهاي متفاوت است. هر منطقه زبان، قوميت، فرهنگ و 
گرايشات مذهبي خود را دارد و مردم خود را بر اساس منطقه خود معرفي مي كنند تا با 
مليت اندونزيايي. نقش خانواده، قبيله، محل تولد )روستا و جزيره ) بسيار قوي است. مانند 
بسياري از جوامع چند فرهنگي، اندونزي نيز يك جامعه سلسله مراتبي است و به افراد بر 

اساس سن و مقام  و قدرت آنها احترام گذارده مي شود.

مجمع الجزاير اندونزي به لحاظ فرهنگي جامعه اي بسيار متنوع و متكّثر )پلـــــــورال) 
است. وجود بيش از 300 گروه قومي، زندگي جدا از آنها در جزاير مختلف، و پايبندي آنها 
به مذاهب گوناگون، موجب چنين وضعيت كم نظيري شده است. دولت بر مبناي اصل 32 
قانون اساسي موظف به رشد و توسعه فرهنگ ملي است. در واقع دولت از طريق تكيه بر 
اشتراكهاي فرهنگي ) مثل واحد اندونزيايي و ايدئولوژي پانچاسيال ) در پي تحكيم وحدت 

ملي بوده و شعار ملي كشور وحدت در عين كثرت است. 

تنوع فرهنگي و تفاوت اجتماعي گروه هاي ساكن در اندونزي بسيار زياد است. قبايل بدوي 
ساكن در مناطق دور افتاده ايريان جايا هنوز به شيوه هاي بسيار قديمي تهيه خوراک و 
شكار با ابزارها زندگي مي كنند، در حالي كه در مراكز شهري مثل جاكارتا، طبقات باال و 
تجار و بوروكراتها، همپاي تحوالت تجاري بين المللي درگير اين گونه فعاليتها هستند. با 
اين حال فرهنگ جاوه به گونه اي غيرمستقيم به عنوان فرهنگ غالب در اندونزي ترويج 

مي شود.
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و  فرهنگي  حيات  بر  كه  بوده  خارجي  فرهنگي  موج  سه  شاهد  تاريخ  طول  در  اندونزي 
اجتماعي ساكنان بومي آن تأثيراتي عميق بر جاي نهاده است. اين سه موج فرهنگي به 
ترتيب از شبه قاره هند، خاور ميانه و مسلمانان و باالخره جهان غرب نشأت گرفته و آثار 
آن در ابعاد مختلف حيات مذهبي و اجتماعي  اين ديار قابل مشاهده است. تأثير جريان 
هند هنوز در بعضي از رسوم و سنن جاوه اي و آئينهاي هندو ـ بودايي باقي مانده است. 
فرايند گسترش اسالم نيز به گونه اي عميق حيات فرهنگي مردم را متحول ساخته كه آثار 

آن را مي توان در عقايد مذهبي، رسوم و سنن مشاهده كرد.

تنوع و پراكندگي اقوام و گروه هاي مختلف، باعث پيدايي آداب و رسوم گوناگون در نقاط 
مختلف اندونزي شده است. مراسم ازدواج، فوت، تولد نوزاد، مراسم مذهبي، جشن برداشت 
محصول و ديگر رسوم اجتمـــاعي در هر منطقـه به سبكي خاص اجرا مي شود، و از اين 
از  بعضي  حال  اين  با  است.  خارجي  جهانگردان  براي  زيادي  جاذبه  داراي  اندونزي  نظر 

اشتراكات  فرهنگي، در ميان تقريباً همه گروه هاي مردم وجود دارد، مانند: 
اهتمــام به نظافت و آراستگــي ظاهر � 

اهميت فوق العــاده رقص و موسيقي و نمايشهاي عروسكي موسوم به وايانگ1 � 
مهمان نوازي � 

موسيقي و رقص دو عنصر ثابت در تمامي فرهنگهاي محلي اندونزي است. در جاوه و بالي، 
نوعي نمايش از طريق رقص رواج دارد كه پيشينه آن به اساطير هندو )رامايانا  و ماهاباراتا) 
باز مي گردد. نمايش عروسكي نيز بسيار رايج است كه در جاوه مركزي به وسيله عروسكهاي 
تهيه شده از پوست، اجرا مي شود )معروف به وايانگ كوليت) و در جاوه غربي با عروسكهاي 

چوبي )موسوم به وايانگ گولك).

 اركستر موسيقي سنتي معروف به گاماالن در بيشتر مناسبتهاي اجتماعي و فرهنگي حضور 
از ني ساخته مي شود كه در اركسترهاي  اندونزي سازهاي مختلفي  دارد. هم چنين در 
موسيقي سنتي از آنها استفاده مي شود. هنر نقاشي روي پارچه با استفاده از موم معروف به 
باتيك در بيشتر نقاط كشور رواج دارد. از پارچه هاي باتيك در تهيه لباس، پوشش وسايل 

شخصي و تزيينات منزل استفاده مي شود.

افزون بر اين صنايع دستي متعددي در نقاط مختلف اين مجمع الجزاير از ديرباز وجود 

1. wayang
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داشته كه تا به امروز ادامه يافته است. مثل كنده كاري روي سنگ و چوب، تهيه اشيا و 
تابلوهاي زينتي با استفاده از صدف، چرم، پرندگان، ني، شاخ گاو ميش، برگ درختان، 
نقره كاري. اين هنرها و صنايع دستي از جمله جاذبه هاي اندونزي براي جهانگردان خارجي 

هستند.

2-2-3. پايبندي به زمان
با   غالب تجار و اشخاص دولتي در اندونزي از افراد بومي هستند و مفهوم آنان از زمان 
حال  در  كشورهاي  از  بسياري  مانند  افراد  اين  است.  متفاوت  اندونزي  ساكن  چينيهاي 
توسعه پايبندي  زيادي  به زمان و رفتارهاي برنامه ريزي شده ندارند. مفهوم كش دادن 

زمان1 در اندونزي رايج است و الزم است كه در اين زمينه صبور بود. 

در مناسبات تجاري نيز طوالني شدن قرارها و مالقاتها رايج بوده و به اصطالح معروف، 
اندونزيايي ها هرگز عجله ندارند.

بعضي از مواردي كه بايد مورد توجه قرار گيرند به قرار زير است.
قرار مالقات بايد از قبل  (براي شركتهاي بزرگ يك تا دو هفته قبل و براي شركتهاي  � 

كوچك3 تا 4 روز قبل) تعيين شده باشد.
مالقاتها بهتر است در روزهاي ماه رمضان نباشد. � 

حضور در جلسـات تجاري بايستي به طور دقيق در زمان تعيين شده باشد، ولي در  � 
اغلب موارد طرف اندونزي (به ويژه اگراز روساو يا افراد بانفوذ باشد)  اين موضوع را 

رعايت نمي كند و به طور متوسط يك ساعت دير مي آيد.
در مالقاتهاي تجاري زمان زيادي صرف آشـنايي و ايجاد رابطه مي شود و پس از آن  � 

به موضوع اصلي مي پردازند.

2-2-4. پايبندي به توافقات
با وجودي كه اندونزي يك جامعه سنتي و سلسله مراتبي است اما تصميمات به طور عمده 
بر اساس نظر جمعي گرفته مي شود كه به دليل همبستگيهاي قوي بين افراد داراي روابط 
خانوادگي و تجاري است. به همين دليل پايبندي  قابل توجهي  به موافقت نامه ها وجود 

1. Rubber Time
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دارد. افزون بر اين با توجه به مسلمان بودن  اكثريت مردم و اعتقادات اسالمي در زمينه 
معامالت و غيره، توافقها معموالً معتبر بوده و پايبندي به آنها مورد نظر غالب افراد است. 

3. تحليل حركات بدني
غير از عادات و رسومي مانند دست دادن يا احترامات معمول مانند بسياري از كشورهاي 

اسالمي، چند ويژگي خاص در اقوام موجود در اندونزي مشاهده مي شود:
ناپسـند شـمردن ضربه و لمس سر به دليل مقدس تلقي شدن آن (حتي نوازش سر  � 

كودكان)
زشت دانستن اشاره به افراد با انگشت سبابه  � 

بد بودن رد و بدل كردن اشيا با دست چپ  � 
بد بودن اشاره با پا به افراد � 
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اين فصل به معرفي محيط اقتصادي حاكم بر كشور اندونزي و عوامل مؤثر بر آن اختصاص 
يافته است. براي اين منظور، نخست سيستم اقتصادي اين كشور را بررسي كرده و سپس 
پارامترهاي جمعيتي را معرفي مي كنيم. در ادامه نيز شاخصهاي مهم اقتصادي اين كشور 

را ارائه مي كنيم.

1. سيستم اقتصادي و نقش دولت 
موقعيت ژئوپليتيك اندونزي به عنوان بزرگ ترين مجمع الجزاير جهان و احاطه اين كشور 
بر آبراه هاي مهم دريايي - تجاري، مثل تنگه هاي ماالكا و سوندا، از دير باز از جمله عوامل 

مهم و راهبردي اين كشور به شمار مي رفته است.

از  منابع غني سطح االرضي   و  گاز   و  نفت  مثل  فراوان معدني  اين، وجود ذخاير  بر  افزون 
اقتصادي،  توسعه  و  رشد  براي  داخلي  زمينه هاي  وجود  كنار  در  استوايي،  جنگلهاي  جمله 
باعث افزايش اهميت اين كشور در منطقه جنوب شرقي آسيا شده است. توفيقات اقتصادي 
اندونزي در طول دهه اخير و تحرک قابل توجه دولت اين كشور در عرصه هاي منطقه اي و 
بين المللي، حكايت از توجه و بهره جويي دولتمردان اندونزي از موقعيت ويژه اين مجمع الجزاير 
دارد. اقتصاد اندونزي هيچگاه از دولت و سياستهاي آن جدا نبوده است. تحوالت اقتصادي  

اندونزي پس از استقالل ابتدا در دولت نظم جديد سوهارتو تجلي يافت. 

سوهارتو با اتخاذ سياست رشد و توسعه اقتصادي برمبناي سرمايه گذاريهاي غرب، سعي كرد 
بانك جهاني، صندوق  بين المللي شامل سازمان ملل،  ارگانهاي ذيربط  با  را  روابط مناسبي 
بين المللي پول برقرار كند و نيز سازمان  همكاري اقتصادي و توسعه را  پي نهاد. سه هدف 
اصلي توسعه اقتصادي اندونزي را مي توان ثبات سياسي و اقتصادي، رشد اقتصادي و توزيع 

فصل سوم
محيط اقتصادي
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متوازن دستاوردهاي توسعه عنوان كرد. نخستين برنامه بلند مّدت 25 ساله توسعه اقتصادي 
براي  آن    برنامه  دومين  و  رسيد  اتمام  به  تا 1994  سالهاي 1969  فاصله  در  اندونزي  در 
سالهاي 1995 تا 1919 تعيين شد. هر برنامه بلند مّدت )PJP)  شامل پنج برنامه پنج ساله 
اقتصادي است. اما نارضايتيهاي اقتصادي و سياسي و رشد طبقه متوسط اندونزي در سال 
1998 باعث سقوط ديكتاتور اندونزي شد. هرچند بعد از سوهارتو به دليل وجود تشنج 
در فضاي سياسي مشكالت فراواني به وجود آمد، اما با وجود مشكالت امنيتي، سياسي 
اندونزي، از سال 2003 اين كشور به سمت ثبات  اقتصادي و بالياي طبيعي در جامعه 

نسبي در سياست و اقتصاد گام برداشته است. 

بررسي سياست تجاري اندونزي از سوي  سازمان جهاني تجارت در ژوئن 2007  نشان داد 
كه اندونزي از زمان بررسي قبلي سياست تجاري آن در ژوئن 2003 تاكنون با ميانگين 
نرخ رشد ساالنه 5/2 درصدي توليد ناخالص داخلي، رشد پايدار اقتصادي را تجربه كرده 
البته اين رشد براي ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي كاهش بيكاري و از بين  است. 
بردن فقر كفايت نمي كند. بر اساس اين گزارش رشد واقعي توليد ناخالص داخلي اندونزي 
از 4/7 درصد در سال 2003 به 5/5 درصد در سال 2006 افزايش يافته و در همين حال 
آسيب پذيري اقتصادي در سطح كالن رو به افول نهاده است. كاهش كسري بودجه كل از 
2/4 درصد در سال 2001 به 0/5 درصد در سال 2005 و 1/1 درصد در سال 2006 نشان 
از ثبات مالي اندونزي دارد. با اين حال نسبت 12 درصدي ماليات به توليد ناخالص داخلي 

براي تحقق نيازهاي عمراني اندونزي كافي به نظر نمي رسد. 

از زمان بررسي قبلي در سال 2003، اندونزي اقدامات نظام مند بسياري در جهت افزايش 
رشد اقتصادي خود انجام داده است كه از آن جمله مي توان كاهش محدوديتهاي تجاري، 
سرمايه گذاري و توليد و نيز باال بردن سطح كارامدي فرايندهاي گمركي و مرزي را نام 
برد. اندونزي براي بهبود فضاي سرمايه گذاري خود به ترغيب سرمايه گذاري در زير ساختها 
پرداخته است. برنامه اصالح زيرساختهاي اندونزي در سال 2006 بسيار گسترده بوده و 
توليد برق، گسترش ارتباطات راه دور، آب و تأسيسات بهداشتي، نو سازي جاده ها، بنادر و 
خطوط هوايي را شامل مي شود. اندونزي در خالل دوره بررسي راهبرد مسير سه گانه اي از 
مذاكرات تجارت بين المللي شامل موافقت نامه هاي چندجانبه در چارچوب سازمان جهاني 
تجارت، موافقت نامه هاي منطقه اي با محوريت آ سه آن و آ سه آن پالس و نيز موافقت نامه 

تجاري دوجانبه اي را براي نخستين بار با ژاپن دنبال كرده است.
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اندونزي يك كشور چند زبانه با فرهنگ متنوع  است كه پيوسته در تالش براي فائق آمدن 
به مشكالتي نظير فقر و بيكاري مزمن، فقدان زيرساختهاي مناسب، فساد مالي و اداري 
فراگير، سيستم مالي و بانكي ضعيف و شكننده  و توزيع نامناسب منابع در مناطق مختلف 
است. كاهش ذخاير نفتي و كشف نشدن منابع جديد در سال 2004 سبب شد كه اندونزي 
يك كشور وارد كننده نفت شود و هزينه يارانه براي سوخت مصرفي داخل، فشار فراواني 
بر بودجه سال 2005 اين كشور وارد كرد و سبب شد كه دولت قيمت سوختهاي مورد 
نياز داخلي را به طور متوسط 126 درصد افزايش دهد. نتيجه اين كار افزايش تورم و نرخ 
بهره بود كه همراه با افزايش قيمت برنج فشار شديدي به ميليونها نفر افراد زير خط فقر 

اين كشور وارد كرد. 

افزايش قيمت نفت در سال 2007 و انواع بالياي طبيعي در فاصله  سال 2004 تا 2007 
)به ويژه فاجعه سونامي ) سبب بروز مشكالت اقتصادي فراواني در اين كشور شده است. 
به6/3 درصد)از  را  تورم  نرخ  توانسته در سال 2007  اين مسائل دولت  با وجود  هرچند 
بازسازي  17/11 درصد در سال 2005 ) كاهش دهد و پيشرفت شايان توجهي نيز در 
كشور  اين  براي  اقتصادي  موفقيت  كليد  است.  آمده  به دست  آچه  زده  سونامي  منطقه 
نقش  است.  كشور  اين  در  گذاري  سرمايه  به  خارجي  و  داخلي  گذاران  سرمايه  تشويق 

بخشهاي مختلف اقتصادي در اندونزي به قرار زير است. 

1-1.  بخش صنعت و معدن

47/7 درصد از توليد ناخالص و 18 درصد از نيروي كار كشور به بخش صنعت اختصاص 
دارد.

از صنايع مطرح اين كشور مي توان به صنايع نساجي، لباس، كفش، مواد معدني، سيمان،  
كود شيميايي،تخته چندال، الستيك و نفت و گاز طبيعي اشاره كرد.

بخش معدن در اندونزي  شامل نفت، گاز طبيعي، قلع، بوكسيت، ذغال سنگ، آهن و 
نيكل، طال و نقره، مس و خاكهاي حاصلخيز است.

1-2. بخش نفت و گاز 

اندونزي از اعضاي مهم اوپك و توليد كننده نفت در جهان است و جايگاه مهمي در بازار 
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انرژي جهان دارد. اين كشور بزرگ ترين صادركننده گاز طبيعي در جهان است. ميزان 
ذخاير ثابت شده نفتي 10/82 ميليارد بشكه و ذخاير گاز 880 تريليون فوت مكعب است 

كه اين ذخاير با روند برداشت فعلي تا 60 سال آينده باقي خواهند ماند.

بيشتر ذخاير نفتي كشف شده اندونزي در مناطق خشكي قرار دارند. بزرگ ترين استان نفت 
خيز اين كشور، سوماتراي مركزي با ميدانهاي ميناس  و  دوري  است.  ساير ميدانهاي مهم 
ناتونا   درياي  و  كاليمانتان شرقي  مناطق خشكي شمال غرب جاوه،  در  آن  يافته  توسعه  و 
قرار دارند. دو نوع اصلي نفت خام صادراتي اندونزي عبارت اند از : نفت سبك سوماترا به نام  
ميناس  و نفت خام سنگين تر به نام  دوري. در تحقيقاتي كه  اداره كل نفت و گاز اندونزي  در 
سال 2002 منتشر كرد، ميزان كل ذخاير بلوک  سپو، واقع در جاوه مركزي و شرقي، نزديك 

به 600 ميليون بشكه برآورد شده است. نيمي از اين ميزان ذخاير قابل بازيافت است.  

در سال 2003 ميانگين توليد نفت خام اين كشور، 1/02 ميليون بشكه در روز بوده است. 
روز  در  بشكه  ميليون  توليد در سال 2002 كه حدود 1/10  ميانگين  به  نسبت  ميزان  اين 
باال رفتن عمر ميدانهاي نفتي،  از عوامل مهم اين مسئله،  بود، همچنان روبه كاهش است. 
سرمايه گذاريهاي اندک در بخش اكتشاف و محدوديتهاي قانوني هستند كه شايد در سالهاي 

بعد، به آنها بيشتر توجه شود. 

ميزان توليد گاز طبيعي و ميعانات گازي اين كشور نزديك به 133 ميليارد و 800 ميليون 
بشكه در روز است. اين كشور با هدف افزايش توليد، قراردادهاي گوناگوني را در طول تاريخ 
خود منعقد كرده است. از جمله آنها سه قرارداد در سال 1999 وانعقاد هفت قرارداد مشاركت 
در توليد در مي 2000 هستند. بيشتر ميدانهاي نفتي اندونزي در بخشهاي مركزي و غربي 
واقع شده اند، اما فعاليتهاي اكتشافي آن در مناطق مرزي به ويژه در شرق تمركز يافته است. 
و  غربي  مناطق  از  بسيار دشوارتر  آنها  در  نفت  اكتشاف  و  از دسترس  دور  نواحي  اين  البته 

مركزي اين كشور است .

از بزرگ ترين شركتهاي چند مليتي فعال در اندونزي  كالتكس ، سي ان اُ اُ سي و  اكسون موبيل  
اُ سي)،  بزرگ ترين  اُ  هستند . در ژانويه2002، شركت ملي نفت فراساحلي چين )سي ان 
شركت توليد كننده نفت فراساحلي اندونزي شناخته شد. شركت  پرتامينا  شريك شركت 
چيني در انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد است. هر چند ميزان توليد شركت چيني در 
سال 2003 نزديك به 20 ميليارد و 500 ميليون بشكه در روز) 17/5  درصد)، نسبت به 

سال 2002 كاهش نشان مي دهد.
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1-3.  بخش كشاورزي 
درصد سهم كشاورزي در اقتصاد كشور، 12/4 درصد است اما  43/3 درصد از نيروي كار 
در اين بخش به فعاليت مشغول هستند. مجموع زمينهاي قابل كشت در اندونزي بيش از 
200 هزار كيلومتر مربع است كه بيش از 50 درصد آن در سه جزيره جاوه، مادورا و بالي 

قرار داد. 

مهم ترين محصوالت كشاورزي اين كشور برنج، نشاسته، بادام زميني، كائوچو، كاكائو، 
قهوه، روغن نخل، مغز نارگيل، گوشت گاو، گوشت خوك، گوشت مرغ و تخم مرغ است.

اندونزي بزرگ ترين صادر كننده روغن خام نخل در جهان است.

بومي  گياه  كه  را  نخل  درخت  بار  اولين  براي  اندونزي،  استعمار  دوره  انگليسي  فرماندار 
اندونزي نبود، وارد اين كشور كرد. اين درخت در گونه دورا كه درجهان آن را به درخت 
روغن نخل مي شناسند، بوده است. درسال 1911 نخستين باغات درخت نخل در اندونزي 
در سواحل شرقي سوماتراي شمالي پديدار شدند. دراين سالها چند شركت انگليسي باغات 
كوچكي را به كشت اين درخت اختصاص دادند. سطح زير كشت درخت نخل طي حدود 
يك قرن از ورود اين گياه به اندونزي رشد قابل مالحظه اي داشته است. اين درختان به 
طور عمده در سوماتراي شمالي، آچه و سوماتراي جنوبي كشت مي شوند. دراستانهاي ديگر 
همچون سوماتراي غربي، كاليمانتان مركزي، سوالوسي شمالي، ريائو، المپونگ و جامبي 

نيز كشت اين گياه بسياررايج است.
روغن نخل از ميوه درختان روغني موسوم به نخل1 به دست مي آيد. سه نوع از اين گونه 
درختان به نامهاي دورا، پريفرا و فنرا در جهان وجود دارد. از ميوه اين درختان محصوالتي 
تصفيه  نخل  روغن  كرنل،  كيك  نخل،  ميوه  هسته  روغن  خام،  روغن  مي آيد:  دست  به 
شده، چربي خام نخل، روغن اسيدي نخل و چربي اسيدي هسته ميوه نخل. مراكز اصلي 
اينكه  اندونزي دراستانهاي جاوه وسوماتراي شمالي واقع هستند.با  توليد روغن نخل در 
تامين  را  داخلي  نخل مي تواند مصرف  روغنهاي خوراكي  داخلي  توليدات  ملي،  درسطح 
 كند، اما به علت دوره هاي توليد در برخي مناطق،  توليد اين محصول به موقع تقاضاي 

داخلي آن را پوشش نمي دهد. 
در اندونزي 80 درصد روغنهاي خوراكي با روغن نخل ومابقي با روغنهاي نارگيل وگياهي 
ديگر تامين مي شود. رشد توليد روغن نخل در دو دهه گذشته در جهان ساالنه 7/3 درصد 

1. Palm
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بوده است. اين رشد اساساً تحت تأثير توليدات دو كشور مالزي و اندونزي است كه جمعاً 
نخل  روغن  توليد  كارخانه  با 79  اندونزي  مي كنند.  توليد  را  اين محصول  از  درصد   80
از اين سهم را در اختيار دارد. استان جاوه 51 درصد، سوماترا 47/5 درصد  31 درصد 
وكاليمانتان 1/1 درصداز حجم توليد اين محصول در اندونزي را در اختيار دارند. اندونزي 

خود بزرگ ترين مصرف كننده روغن خام نخل جهان نيز هست. 
در اندونزي 5/5 ميليون تن از اين محصول كه بالغ به 94/8 درصد توليد آن دراين كشور 

است، صرف مصارف داخلي مي شود. 
اندونزي بزرگ ترين صادر كننده روغن خام جهان بوده است و دراين خصوص از مالزي كه 

بزرگ ترين توليد كننده روغنهاي مذكور است، پيشي گرفته است.

دولت اندونزي براي تأمين نيازهاي مصرفي جامعه، توجه زيادي به توسعه مراكز پرورش 
گوسفند، گاو، مرغ، اردک، و خوک دارد.

1-4. بخش خدمات 
سـهم بخش خدمات در توليد ناخالص حدود 39/9 درصد اسـت و 38/7 � درصد از 

نيروي كار در اين بخش فعال هستند.
 � تجارت و بازرگاني، عمده فروشـي و خرده فروشـي، كارمندان دولت، بهداشـت و 

آموزش ، امور مالي، بيمه و ارتش بخش اصلي خدمات را تشكيل مي دهند.
، سيسـتم بانكداري اين كشور توسعه و گسـترش يافته است. اما  بعد از سـال 2001 �

هنوز هم كارايي مناسبي ندارد و زياد قوي نيست.
سيسـتم تأمين اجتماعي و انواع بيمه (به ويژه براي كارگران به صورت اجباري) در  � 
اندونزي وجود دارد و در بين آنها بيمه درمان كه پوشش وسيع تري نيز دارد، نقش 

اصلي در صنعت بيمه اندونزي را به عهده دارد.

2. ويژگيهاي نژادي و جمعيتي
از  از پرجمعيت ترين كشورهاي جهان (چهارمين كشور جهان  اندونزي به عنوان يكي 
نظر جمعيت) با جمعيت بيش از235 ميليون نفر به لحاظ قومي و نژادي جامعه اي بسيار 

متنوع و متكّثر بوده و فاقد يك گروه نژادي همگون است.
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 با اين حال بيشتر مردم از نژاد ماالي1 هستند كه غالباً با ديگر نژادها اختالط يافته اند. 
در  دارند.  ايريان جا يا، سكونت  اندونزي، مثل  در جزاير شرق  اكثراً  نيز  آسترومالنزيايي ها 
خصوص نحوه نقسيم بندي و تعداد گروه هاي قومي - نژادي در اندونزي، اختالف نظرهايي 
وجود دارد. معموالً از بيش از 300 گروه قومي- نژادي ياد مي شود. با اين حال، گروه هاي 
قومي موجود در اندونزي را مي توان، بر مبناي قدرت و سازمان سياسي ، به سه دسته كلي 

تقسيم كرد:
اجتماعاتي كه در آنها زمين مبناي قدرت سياسـي اسـت: نمونـه اين اجتماعات را  � 
مي تـوان در دولتها و سـلطنتهاي محلي سـابق در تاريخ اندونـزي، در جاوه،بالي، 
دولتهاي ماالوي تبار سـوماترا و نيز سـلطنتهاي بوگيس -ماكاسـار2  در سوالوسي 
جنوبي جسـتجو كرد. اين اجتماعـات پذيراي يكي از اديان جهانـي، به طور عمده 
اسالم، بوده اند، به غير از بالي كه در آن گونه اي التقاطي از آئينهاي بودا و هندو رايج 
اسـت. در ميان اين اقوام اقتدار سياسـي از آن خاندانهايي معين بوده كه به كمك 

درباريان و رؤساي مناطق امور را اداره مي كرده اند.
اجتماعاتي كه در آنها زمين و دودمان، مبناي  اقتدار سياسي بوده است، مثل اقوام  � 
بتك3   و ميانگ كابائو4  در سـوماترا. در اين اجتماعات رؤسـاي قبايل و دودمانها از 
اقتـدار فوق العاده اي برخوردار هسـتند. بتكها مردمي كافر و آدمخـوار بوده اند كه 
بعضًا به مسيحيت گرويده اند. قوم مينانگ كابائو نيز به رغم پايبندي شديد به اسالم 

هنوز رسوم و سنن مادر تباري خود را حفظ كرده  است.
اجتماعاتي كه در آنها دودمان، مبناي قدرت سياسـي اسـت. ايـن گروه ها اغب در  � 
مناطق داخلي جزاير سكونت دارند، مثل قوم داياك5  در كاليمانتان يا قوم توراجا6  
در سوالوسـي. اين اجتماعات غالبًا داراي اعتقاداتي كهن و اسطوره اي هستند، هر 
چند در سـالهاي اخير بعضي از آنها به اسـالم يا مسـيحيت گرويده اند. در مجموع 
وجود گروه هاي قومي فراوان در اندونزي، موجب تنوع حيات فرهنگي و اجتماعاتي 
در نقاط مختلف اين كشـور شده است و دولت تالش دارد ضمن حفظ رسوم و سنن 
محّلـي، زمينه هاي بـروز تنش ميان اين اقوام را از بين بـرده و عوامل تأمين كننده 

وحدت ملي را تقويت كند.

1. Malay
2. Bugis -Makassar
3. Batak
4. Minangkabau
5. Dayak
6. Toradja
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بتكها،  آچه اي ها1،  از:  است  عبارت  اندونزي  قومي  گروه هاي  مهم ترين  از  بعضي  نام 
مادورا،  در  مادورائي ها  جاوه،  در  سوندائي ها2  و  جاوه ايها  سوماترا،  در  مينانگ كابائوئي ها 
باليائي ها3 در بالي  ساساكها4  در لومبوک، منادوئي ها5،  ميناهاسائي ها6، توراجا ها، بوگيني ها 
در سوالوسي، داياكها  در كاليمانتان، ايرياني ها  در ايريان جايا، آمبوني ها  در جزاير ملوک و 
تيموريها در تيمور شرقي، جدول شماره 4، سهم گروه هاي مختلف قومي را در كل جمعيت 

اندونزي نشان مي دهد.
جدول 4. گروه هاي قومي در اندونزي و سهم آنها از کل جمعيت

درصداقوامشماره
1( Javanese) 40/6جاوه اي
2(Sundanese) 15سوندايي
3(Madurese) 3/3مادورائي
4(Minangkabau) 2/7مينانگ كابو
5(Betawi) 2/4بتاوي
6(Bugis) 2/4بوگيس
7(Banten) 2بنتن
8(Banjar)1/7بنجار
29/9ساير9

همان گونه كه گفته شد، در سال 2007 جمعيت اندونزي بيش از 234 ميليون نفر بوده 
است. رشد ساالنه جمعيت در اين كشور 1/21 درصد است. ساير شاخصهاي جمعيتي اين 

كشور به قرار زير است.
نسبت جمعيت زير 14 سال: 28/7 � درصد

نسبت جمعيت 15 تا 64 سال: 65/6 � درصد

1.  Acehenese
2. Javanese & sundanese
3. Balinese
4. Sasaks
5. Menadonese
6. Minahasans



فصل سوم: محيط اقتصادي / 69

نسبت جمعيت 65 سال و باالتر: 5/7 � درصد
نرخ رشد جمعيت: 1/213 � درصد

نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر: 19/65 � 
نرخ مرگ و مير در هر هزار نفر: 6/25 �
نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر: 25/-1 �
نرخ مرگ و مير نوزادان در هر هزار نفر: 32/14 �
نرخ باروري زنان (تعداد مواليد به ازاي هر زن): 2/38 �

نسبت جنسي كل جمعيت: 100/1 مرد به 100 � زن
اميد به زندگي در بين مردان: 67/69 � سال

اميد به زندگي در بين زنان: 72/76 � سال
نرخ باسوادي در كل جمعيت باالي 15 سال: 90/4 � درصد

نرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال: 94/0 � درصد
نرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال: 86/8 � درصد

)GDP( 3. توليد ناخالص داخلي
 845/6 خريد  قدرت  برابري  براساس  اندونزي  داخلي  ناخالص  توليد   ،2007 سال  در 

ميليارد دالر با نرخ رشد 6/1 درصد بوده است.

اين شاخص براساس نرخ رسمي ارز، در اين سال 287/4 ميليارد دالر بوده است. در سال 
2007، توليد ناخالص داخلي سرانه، براساس برابري قدرت خريد 3400 دالر اندازه گيري 

شده است. 

نشان  اقتصادي  عمده  بخشهاي  تفكيك  به  را  داخلي  ناخالص  توليد   ،5 شماره  جدول 
مي دهد.
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 جدول 5 . توليد ناخالص داخلي )GDP( به تفکيک بخشهاي عمده اقتصادي
 در سال 2007 

كميتشاخص

(GDP) توليد ناخالص داخلي(ppp براساس) 845/6 ميليارد دالر

3400 دالر (براساس ppp)توليد ناخالص داخلي (GDP) سرانه

6/1 درصدنرخ رشد توليد ناخالص داخلي

GDP 47/7 درصدسهم بخش صنعت از

GDP 12/4 درصد سهم بخش كشاورزي از

GDP 39/9 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov

4- شاخصهاي مهم اقتصادي
در اين قسمت برخي از شاخصهاي مهم اقتصادي اندونزي را معرفي و تحليل مي كنيم.

4-1. نرخ توّرم  

نرخ تورم در كشور اندونزي در طول پنج سال گذشته نوسان شديدي داشته است. در 
سال 2005 نرخ تورم در اندونزي به باالترين حد در طي سالهاي اخير يعني 17 درصد 

رسيد.

 دليل اصلي تورم كاهش منابع نفت و افزايش قيمت سوختهاي مصرفي به ميزان 120 
درصد بود كه سبب تورم شديد شد.  ولي با اجراي سياستهاي اقتصادي نرخ تورم در سال 
2006  و 2007 نسبت به سال  2005 كاهش يافته است. ميزان تورم در اندونزي غير از 

سال 2005 در محدوده 6 تا 6/6 درصد  نوسان داشته است. 

در جدول شماره 6، نرخ تورم طي سالهاي 2003-2007 نشان داده شده است.
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جدول 6. نرخ تورم طي دوره زماني 2007-2003

20032004200520062007سال
6/546/117/116/66/59نرخ تورم

4-2. نرخ بيكاري 

جمله  از  توسعه  حال  در  كشورهاي  از  بسياري  در  هميشگي  معضالت  از  يكي  بيكاري 
اندونزي است. 

بر اساس آمار رسمي، نرخ بيكاري در فاصله سالهاي 2003 تا 2005  در حال افزايش بوده 
و به 11/3 درصد رسيد. اما در سالهاي 2006 و 2007 با انـــدك كاهشي به 9/7 درصد 

نزول يافته است.

اين آمار نشان مي دهد كه ميزان بيكاري رسمي نيز در اندونزي باالست، هرچند آمارهاي 
غير رسمي بيكاري را بيش از اين نشان مي دهند. افزون بر اين  بيكاري پنهان نيز از جمله 

مشكالت نيروي كار اندونزي است.  

جدول شماره 7، ميزان بيكاري را طي سالهاي مختلف در كشور اندونزي نشان مي دهد.

جدول 7.  ميزان بيکاري کشور اندونزي طي دوره زماني 2007-2003           

20032004200520062007سال

8/79/7511/2410/289/7بيكاري(درصد)

4-3. دستمزد نيروي كار

قانون حداقل دستمزد در اندونزي كه از سال 1977 وجود داشته براي مناطق مختلف 
متفاوت است. شوراي حقوق و دستمزد در هر منطقه وجود دارد كه تحت نظر شوراي 
مركزي است. به طور مثال  حداقل حقوق در جاكارتا 35 دالر ماهانه است. هيچ آمار دقيقي 
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از تعداد كارگران با حداقل حقوق وجود ندارد. بعضي از مطالعات نشان مي دهد كه بين 
30 تا 60 درصد كارگران حداقل حقوق را دارند. بعد از بحران سال 1998 دستمزدها به 
ميزان متوسط 20 درصد افزايش پيدا كرده است. جدول شماره 8، متوسط نرخ دستمزد 

روزانه كارگران را در اندونزي نشان مي دهد.

جدول 8. متوسط دستمزد روزانه کارگران اندونزي در سال 2005 ) واحد: دالر(

دستمزد واقعيدستمزد اسميبخش

1/340/26كشاورزي

3/550/97ساختمان

4/161/27صنعت

دستمزد غير رسمي كارگران در شهرهاي بزرگ بيشتر از شهرهاي كوچك و براي افراد 
سالمند و كودكان كمتر از افراد جوان بالغ است.

4-4. تراز حساب جاري

است.  شده  ارائه  زير  جدول  در   2002-2007 سالهاي  طي  اندونزي  حساب جاري  تراز 
همان طوركه مشاهده مي شود، روند آن طي دوران مذكور نوسان داشته و در سال 2005 
به كمترين حد خود رسيده اما در سال 2006 افزايش شايان توجهي يافته است. بحران 
اقتصادي سال 2005 كه به دليل افزايش قيمت مواد نفتي به وجود آمد دليل نوسانات 

شديد است. جدول شماره 9، تراز حساب جاري را در سالهاي مختلف نشان مي دهد.

 جدول 9 . تراز حساب جاري کشور طي دوره زماني 2003-2007
 ارقام: ميليون دالر

200220032004200520062007سال

78228111156427899766574تراز حساب جاري
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4-5. ميزان ذخاير ارزي 

اندونزي به دليل بحرانهاي مختلف سياسي و بالياي طبيعي مختلف و وسيع مجبور به 
گرفتن وامهاي مختلف از بانك جهاني و صندوق بين المللي بوده است. اما با وجود اين 
به نزديك  كه  بوده  دالر  ميليارد   53/27 برابر   2007 سال  در  كشور  اين  ارزي   ذخيره 

62 درصد حجم واردات اين كشور )86/24 ميليارد دالر ) است. ژاپن، بانك جهاني و بانك 
توسعه آسيا طلبكاران اصلي  اندونزي هستند.

ساير شاخصهاي اقتصادي اندونزي به شرح زير است:
بدهي به خارج : 137/2 � ميليارد دالر

نيروي كار: 108 � ميليون نفر
تركيب نيروي كار براساس مشاغل : 43/3 درصد بخش كشاورزي، 18 � درصد بخش 

صنعت و 38/7 درصد بخش خدمات (سال 2004)
( نرخ بيكاري : 9/7 درصد (سال 2007 �

جمعيت زير خط فقر 17/8 درصد(2006 � )
تركيب بخشـهاي اقتصـادي در توليد ناخالص داخلـي: 47/7 � درصد بخش صنايع، 

39/9 درصد بخش خدمات، 12/4 درصد بخش كشاورزي (سال 2007)
نسـبت سـرمايه گذاري (ناخالص ثابت): 23/6 � درصد از توليد ناخالص داخلي (سال 

(2007
( ذخاير ارزي و طال : 53/27 ميليارد دالر (سال 2007 �

( تراز حساب جاري: 10/21  ميليارد دالر (سال 2007 �
بودجه دولت (درآمدها): 88/21 ميليارد دالر و هزينه ها: 95/41 � ميليارد دالر (سال 

(2007
محصوالت عمده معدني : بوكسيت، ذغال سنگ، منگنز، آهن و نيكل، الماس و نفت  � 

و گاز.

5. شبكه هاي توزيع
با توجه به وضعيت جغرافيايي اندونزي و پراكندگي جزاير در آن  (حداقل 6000 جزيره 
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مسكوني ) سيستم توزيع مناسب و كارا بسيار اهميت دارد. البته بازارهاي اصلي براي 
باندونگ،  سورابايا،  جاكارتا،  مانند  بزرگ  شهرهاي  در  عمده  به طور  وارداتي  كاالهاي 
مدان، پاله مانگ و سمارانگ  است، يعني مناطقي كه  يك سوم جمعيت در آن زندگي 

مي كنند.

شركتهاي مختلف براي توزيع كاال در اندونزي وجود دارند. وارد كنندگان بزرگ، شبكه 
توزيع مخصوص خود را دارند اما وارد كنندگان يا توليدكنندگان كوچك غير از منطقه 

جاوه توزيع كننده اي براي جزاير كوچك ندارند. 

مهم ترين شركتهاي توزيع كنندگان كاال در اندونزي عبارت اند از تيگاراكسا1، ويكسانا2، 
تمپو3، ايندوماركو4، انسوال5، دياموند6، گلد استورج7 و اينتارماس تاال تردينگ8.

اغلب توليد كنندگان، وارد كنندگان و صاحبان رستوران و خرده فروشيها از ضعيف بودن 
سيستم توزيع در اندونزي شكايت دارند. اين مشكل در آب و هواي گرم و استوايي اهميت 
بيشتري مي يابد. توزيع كنندگان در اندونزي بايستي با فقدان زيرساخت مناسب، مشكالت 
و عدم اطمينان  در زمان ترخيص كاال، ضعيف بودن سيستم ارتباطاتي و وجود هزاران 
خرده فروشي در منطقه اي بسيار وسيع مبارزه كنند. سيستم توزيع واردات مواد غذايي  
تقريباً جديد بوده و بهتر از بقيه كاالها است. زيرا وارد كنندگان سنگاپوري سيستمهاي 
توزيع وسيع را سازماندهي مي كنند. رشد طبقات متوسط و باال در اندونزي سبب تغيير 
در خريد مواد غذايي  اندونزي شده است. تعداد سوپرماركتها كه در سال 1985 تنها 100 
در  فراواني  زنجيره اي  ماركتهاي  است. سوپر  رسيده  از 1000  بيش  به  امروزه  بود  عدد، 
اندونزي وجود دارند، مانند هرو9، ماتاهاري10، گلدن تركي11، گاالئل12، ماكرو13 و دياموند14. 

1. Tigaraksa
2. Wicksana
3. Tempo
4. Indomarco
5. Enseval
6. Diamond
7. Cold Storage
8. Intermas Tata Trading
9. Hero
10. Matahari
11. Golden Truly
12. Galael
13. Makro
14. Diamond



فصل سوم: محيط اقتصادي / 75

6.  بازاريابي و تبليغات
قوانين اندونزي اجازه بازاريابي مستقيم به شركتهاي خارجي نمي دهد و هر شركت خارجي 

بايستي از طريق نمايندگي خود در اندونزي اقدام به بازاريابي و تبليغ كند.

و  شركتها  و  است  خارجي  و  داخلي  مختلف  شركتهاي  به  وابسته  اندونزي  در  بازاريابي 
گروه هاي مختلف ملي و بين المللي فعاليتهاي بازاريابي در اين كشور را انجام مي دهند. 
و  داخلي  تلويزيون  و  راديو  مجالت،  روزنامه ها،  نمايشگاه ها،  ايجاد  چاپي،  تبليغات  انواع 
ماهواره ها و ساير وسايل ارتباط جمعي نظير سينما  در معرفي محصوالت فعال هستند. 

تبليغات از طريق اينترنت نيز امروزه تا حد وسيعي در اندونزي گسترش يافته است.

انجمن بازاريابي اندونزي1 در سال 1987 به دست بعضي از متخصصان بازار يابي تشكيل 
شد. اين انجمن وابسته به فدراسيون بازاريابي آسيا و پاسيفيك2 بوده وهدف آن برگزاري 
كارگاه و سمينار، تبادل اطالعات، مطالعات بازار وغيره براي اعضا و عموم  بوده و هر ساله 

با دعوت از كارشناسان  و افراد خبره در زمينه بازاريابي در اندونزي فعاليت مي كند. 

انجمن بازاريابي ديجيتال آسيا3 از ديگر سازمانهايي است كه در زمينه بازار يابي ديجيتال 
در آسيا و اندونزي فعال است.

6-1. راهبردهاي بازاريابي و فروش

بازار خوب  به رشد يك  رو  متوسط  و طبقه  زياد، جوان  دليل جمعيت  به  اندونزي  بازار 
است. بيشترين محصوالت وارداتي اين كشور شامل  نفت و بنزين و سوختهاي معدني، 
ماشين آالت، مواد و محصوالت شيميايي، پالستيك و محصوالت پالستيكي، آهن و فوالد، 

الستيك و مواد الستيكي و شكر و شيريني است:

براي موفقيت در بازار اندونزي،  بايد با كسب و كارهاي محلي، ملي و چند مليتي به وي  ژه 
با صادر كنندگان از حنوب شرقي آسيا كه با فرهنگ، اقوام و قوانين محلي آشنا هستند 

رقابت كرد. راه هاي زير چند پيشنهاد براي رسيدن به موفقيت است.

1. Association (IMA)  Marketing  Indonesia  
2. Asia Pacific Marketing Fedration  
3. Asia Digital Marketing Association
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صادر كنندگان به اندونزي بايستي حداقل چند مسافرت شخصي به اندونزي داشته  � 
باشند تا از نزديك با مردم، بازار، خرده فروشي و عمده فروشي، توزيع كنندگان آشنا 

شوند. اين افراد بايد صبور بوده و به برنامه ريزي براي طوالني مدت فكركنند.
احتماالً در هيچ نقطه دنيا به اندازه آسيا مالقات حضوري براي تجارت اهميت ندارد.  � 
مالقات با فروشنده و توزيع كننده يا نمايندگي بسيار مهم است. پ س از آن كيفيت 

و قيمت اهميت دارد.
صادرات مستقيم  بسيار مشكل و تقريبًا ناممكن است، بهتر است با برقراري ارتباط  � 
بـا طرفهـاي اندونزي  و ايجـاد رابطه اقدام  به صادرات كرد. اسـتفاده  از يك طرف 

اندونزيايي يا توزيع كننده مناسب اهميت زيادي دارد.
سرمايه گذاري مشترك1 �  شيوه مناسبي براي صادرات به اندونزي است. اين سرمايه 
گذاري مي تواند با يك اندونزيايي يا سـنگاپوري باشد. شركتهاي سنگاپوري افزون 
برآشـنايي كامل با قوانين و مقررات، در غالب كشـورهاي آسيايي از جمله انذونزي 

نمايندگي دارند.
محصوالت بايستي با توجه به شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب اندونزي بسته بندي  � 

شوند.
هرنوع تبليغ بايد بر اساس سليقه مردم اندونزي و بر اساس قوانين آن كشور باشد  � 
و با توجه به تنوع شديد فرهنگ و اقوام گوناگون موجود در اندونزي همواره نياز به 

يك  شريك و يا توزيع كننده اندونزي، سنگاپوري يا مالزيايي  وجود دارد.
طبقه متوسط و باال در اندونزي رو به رشد است و با توجه به سرمايه گذاريهاي چند  � 
مليتي در اندونزي براي برخي از كاالها براند نيز اهميت دارد. براي رقابت الزم است 

كه بسته بندي و شكل و فرم  ارائه كاال  مناسب باشد.
شـركت در نمايشـگاه هاي معرفي كاال و ارائه كاال يا خدمات مربوطه كمك فراواني  � 

براي صادرات كاال به اندونزي است.
مطالعات بازار اندونزي براي آگاهي از وضعيت، نوع  و سـليقه مشـتريان  به صورت  � 
مداوم و پيوسـته الزم اسـت. براي اين منظور مي توان از مقاالت و تحقيقات انجام 
شده در سطوح بين المللي به ويژه از مطالعاتي كه كشورهاي آسيايي انجام مي دهند، 

استفاده كرد.

1.  joint venture
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7. نظام نرخ گذاري
با توجه به پيوستن اندونزي به  سازمان تجارت جهاني و تبعيت از نظام اقتصاد آزاد، قيمتها 
در اين كشور غالباً تابع مستقيم عرضه و تقاضا است. دولت اندونزي تنها در تعيين قيمت 
كاالها و خدمات وابسته به دولت مانند سوخت و الكتريسيته و غيره دخالت دارد  در سال 
2005 افزايش قيمت سوخت سبب تورم 17 درصدي شد و غالب محصوالت از جمله برنج 
كه مورد نياز اكثريت افراد جامعه از جمله طبقات ضعيف است تحت تأثير قرار گرفت. 

قيمتها در شهرهاي بزرگ بيشتر از شهرهاي كوچك و روستاها است.

8.  منابع طبيعي
منابع  تفصيلي  طور  به  قسمت  اين  در  است.  غني  بسيار  طبيعي  منابع  نظر  از  اندونزي 

طبييعي اين كشور را معرفي مي كنيم.

8-1. آبهاي داخلي

مي دهد.  تشكيل  جزاير  ميان  حايل  آبهاي  را  اندونزي  مجمع الجزاير  مساحت  پنجم  چهار 
بدين ترتيب حيات مردم اين سرزمين از ديرباز در پيوند با آب  و دريا بوده  و از همين رو است 
كه وطن خود را آب  و خاک1 مي نامند. افزون بر اين در تعدادي از جزاير اندونزي درياچه هاي 
مانينجائو3،  توبا2،  درياچه هاي   : از  است  عبارت  آنها  ترين  است كه مهم  واقع شده  زيبايي 
سينگكاراک4 در سوماترا، درياچه هاي تمپه5، تووتي6، سيدنرنگ7، پوزو8، ليمبوتو9، توندانو10  

و ماتانا11 در سوالوسي، و درياچه هاي  پانيني12 و سنتاني13 در ايريان جايا. 

1.Tanahair Kita
2. Toba
3. Maninjau
4. Singkarak
5. Tempe
6. Towuti
7. Sidenreng
8. Poso
9. Limboto
10. Tondano
11. Matana
12. Paniai
13. Sentani
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با  اندونزي در سال 1957 ،  است. دولت  تعيين حريم دريايي  اندونزي  از مسائل مهم  يكي 
انتشار اعالميه اي ضمن استناد به ويژگي مجمع الجزايري كشور ، حاكميت بر آبهاي پيراموني 
جزاير و بين آنها را از آن خود اعالم كرد . طبق اين قانون حريم دريايي اندونزي تا 12 مايلي 
خط ساحلي است  و حّد منطقه ويژه اقتصادي آن به 200 مايل مي رسد . اين امر مورد تأئيد 

كنوانسيون بين المللي حقوق درياها )با احتساب  حق  عبور  بين المللي) قرار گرفته است.

8-2. جزاير  

جزاير  از  متشّكل  گروه  سي  به  نزديك  و  بزرگ  جزيره  پنج  داراي  اندونزي  مجمع الجزاير 
كوچك تر است. تا چندي پيش تعداد كل جزاير اندونزي 13677 جزيره عنوان مي شد ولي 
مقامات اين كشور در سال 1994 اعالم كرده اند كه بر اساس پژوهشهاي اقيانوس شناسي، 
رقم كل جزاير به 17508 جزيره مي رسد. در هر حال، تنها حدود 6000 جزيره مسكوني 
جاوه  مربع)،  كيلومتر   473606( سوماترا  از:  عبارت اند  اندونزي  اصلي  جزيره  پنج  است. 
)132107 كيلومترمربع، با احتساب جزيره مادورا در مجاورت آن)، كاليمانتان )539460 
كيلومتر مربع، شامل دو سوم جزيره بورنئو، بخش شمالي اين جزيره دربرگيرندة استانهاي 

صباح و ساراواک مالزي  و كشور برونئي دارالسالم است.)

3-8. عوارض طبيعي

اندونزي داراي آب و هواي استوايي) حاّره اي ) دريايي و نيز دو فصل خشك و باراني، هر  يك 
به مدت چهار ماه است. فصل خشك از ماه ژوئن تا سپتامبر و فصل باراني از ماه دسامبر تا 
مارس ادامه مي يابد. در دوره انتقالي بين دو فصل مزبور نيز، يعني فاصله ماه هاي آوريل تا مه 
و نيز ماه هاي اكتبر تا نوامبر ، هوا متغير است. متوسط دما در مناطق كوهستاني 23 درجه 
است. متوسط ميزان بارش ساالنه 706 ميلي متر و ميانگين نسبي رطوبت هوا بين 60 تا 90 
درصد است. ميزان تغيير دما در طول سال محدود است )بين20تا30 درجه  سانتيگراد) و 
در فصل باران، بر ميزان رطوبت هوا افزوده مي شود. فصل باران موسم بارانهاي تند و معموالً 

كوتاه مدت، به همراه رعد  و برقهاي شديد است. 

ُششهاي   به  )معروف  جنگلهاي  استوايي  ذخاير  ترين  بزرگ  داراي  برزيل  از  پس  اندونزي 
جهان) است، كه نزديك به 120 ميليون هكتار )حدود 60 درصد مساحت خشكي كشور) را 
در بر مي گيرد. اين جنگلها داراي گونه هايي متنوع و فراوان از ُگلها و گياهان حاّره اي است 
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كه يكي از موارد مهـــم مصرف آنها، داروهاي گياهي ســـنتي )معروف به جامو1) است، كه 
رواج زيادي در اندونزي دارد. استفاده از منابع چوب اين جنگلها  )صدور الوار يا محصوالت 
ساخته شده چوبي)  يكي از منابع مهم درآمد كشور است كه هر چند يك  بار اعتراض محافل 
خارجي طرفدار محيط زيست را برمي انگيزد. اراضي كشاورزي حداقل 17درصد از سرزمين 
اندونزي را پوشش مي دهند و تقريباً درتمام نقاط اين كشور مخملي از سبزه و علف روي 
زمين روئيده است. همچنين گاهي گونه هاي مختلف و اغلب نادر حيوانات مناطق حاّره، در 
جزاير مختلف و دريا هاي اندونزي يافت مي شود. خاک بيشتر مناطق اندونزي به دليل وجود 
باتالقهاي فراوان، جلگه ها و دشتهاي  وسيع و نيز رسوبات آتشفشاني، براي كشاورزي مناسب 

است كه در اين ميان جزاير جاوه و بالي، داراي حاصلخيزترين خاكها هستند.

8-4. كوه ها

اندونزي داراي رشته كوه هاي فراوان و قلل مرتفع بسياري است كه در بين آنها حدود 400 
آتشفشان وجود دارد كه يك چهارم آنها فعال است. بزرگ ترين كوه اندونزي، قله مانداال2  با 
4660 متر ارتفاع، در رشته  كوه جاياوي جايا3 در ايريان جايا قرار دارد كه معموالً پوشيده از 

برف است. ديگر قله هاي مرتفع اندونزي )با ارتفاع بيش از 2750 متر) عبارت  اند از :

ليوزر وكرينچي4، در جزيره جاوه، گده5، تانگكوبان پراهو6 ، چيره ماي7،   : در جزيره سوماترا  
كاوي8، كلود9، سه مه رو10، ورائونگ11، در جزيره سوالوسي و لومپوباتانگ12، ورانته كومباال13، 

1. Jamu
2. Mandala Top
3. Jaya Wijaya
4. Leuser and Kerinci
5. Gede
6. Tangkuban Perahu
7. Ciremai
8 . Kawi
9. Kelud
10. Semeru
11. Raung
12. Lompobatang
13. Rante Kombala
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در جزيره بالي و باتور، آگونگ1، در جزيره لومبوک: رين  جاني2، در جزيره سومباوا و تامابورا. 
فورانهاي آتشفشاني هر چند يك بار مشكالتي را براي ساكنان حوالي اين كوها فراهم مي آورد. 

در طول دو دهه گذشته نزديك به 30 مورد فوران مهم آتشفشاني ثبت شده است.

اندونزي همچنين بر كمربند زلزله حوزه پاسيفيك قرار دارد و وقوع زلزله هاي خفيف و شديد 
يكي از مشكالت دائمي ساكنان اين كشور است. در تاريخ اندونزي، موارد گوناگوني از وقوع 
بالياي طبيعي مثل زلزله و آتشفشان وجود داشته كه خسارتهاي فراواني را پديد آورده است. 
مثل فوران آتشفشان  كراكاتوا در سال 1883  و وقوع سونامي سال 2004 كه به مرگ يا 
ناپديد شدن بيش از 240 هزار اندونزيايي انجاميد و چندين زلزله در سالهاي اخير كه همه 

خسارات و تلفات فراواني بر جاي گذاشته است.

8-5. رودها 

براي  مهمي  منابع  به عنوان  كه  دارند  جريان  فراواني  رودهاي  اندونزي  مختلف  جزاير  در 
از  عبارت اند  كشور  اين  رودهاي  مهم ترين  مي شوند.  استفاده  مزارع  آبياري  و  نقل  و  حمل 
باريتو8،  كاپوآس7،  و  سوماترا  جزيره  در  كامپار6  و  ايندراگيري5  باتانگاري4،    ،موسي
و  ايريان جايا  جزيره  در  وديگول11،  ممبرامو10،  و  كاليمانتان  جزيره  در  ماهاكامورجنگ9، 

بنگاوان سولو،  چيتاروم12 وبرانتاس13 در جزيره جاوه.

8-6. تنگه ها 

اندونزي بر سر راه هاي درياي مهمي است كه اقيانوس هند را به اقيانوس آرام متصل مي سازد. 

1. Agung
2. Rinjani
3. Musi
4. Batanghari
5. Indragiri
6. Kapar
7. Kapuas
8. Barito
9. Mahakam
10. Memberamo
11. Digul
12. Citarum
13. Brantas
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شبه جزيره   و  اندونزي  سوماتراي  جزيره  بين  )تنگه ماالكا)  آبراه ها،  اين  مهم ترين  جمله  از 
مالزي، )تنگه سوندا) بين جزاير سوماترا وجاوه )و تنگه ماكاسار) بيـــــن جزاير )سوالسي 

و كاليمانتان) است كه از گذشته هاي دور كشتيهاي تجاري از آنها استفاده مي كرده اند.

8-7. جنگلها

اندونزي داري دومين ذخيره جنگلهاي استوايي در جهان با وسعتي در حدود 120 ميليون 
هكتار است. نزديك به 43 درصد از اين مناطق جنگلي جزو ذخاير طبيعي پاركهاي ملي و 
اين جنگلها و  از 57 درصد آن بهره برداري مي شود. قطع درختان  مناطق حفاظت شده و 
صدور الوار آن يكي از مهم ترين منابع درآمدهاي ارزي دولت مي باشد. دولت اندونزي براي 
را  گوناگوني  برنامه هاي  جنگل زدايي  پديده  با  مبارزه  و  جنگلي  درختان  قطع  روند  كنترل 
شروع كرده است. براي مثال مي توان به تعيين نوع درختان مورد بهره برداري و اخذ ماليات 
ويژه از صادركنندگان محصوالت چوبي براي احياي جنگلها و تشكيل برنامه ملي جنگلداري 
از سال 1991 اشاره كرد. بسياري از اين اقدامات در پاسخ به اعتراضات كشورها و محافل 
غربي طرفدار محيط زيست نسبت به قطع درختان جنگلي و برهم خوردن تعادل اكوسيستم 

در اندونزي بوده است.

8-8. شيالت

از معدود كشورهايي است كه منابع آب آن در داخل حصارهاي قلمرو  كشور  اندونزي 
قرار گرفته است. وسعت بسيار زياد آبهاي تحت حاكميت اندونزي كه نزديك به 2/1 ميليون 
كيلومتر آن براي ماهيگيري مناسب است، اين امكان را فراهم آورده كه بخش ماهيگيري 
در اين كشور گسترش زيادي پيدا كند. مهم ترين مراكز ماهيگيري اندونزي در تنگه ماالكا، 
سواحل كاليمانتان، جاوه، بالي، سوماترا و جزاير ملوک قرار دارد. دولت با ساخت و تجهيز 
به توسعه بخش شيالت  قادر  از سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي  بنادر صيادي و استفاده 

شده است.

8-9. معادن

معادن  ذغال سنگ، قلع، بوكسيت، نيكل، مس، آهن،  داراي  بر نفت و گاز  افزون  اندونزي 
طال و نقره است. بيشتر اين محصوالت معدني صادر مي شوند. ذخاير ذغال سنگ در اندونزي 
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حدود 36 ميليارد تن تخمين زده مي شود. ذغال سنگ اندونزي از نوع مرغوب است. سياست 
دولت مبني بر استفاده از منابع غير نفتي براي توليد برق، موجب توجه بيشتر به استخراج 

ذغال سنگ شده است. 

سابقه اكتشاف قلع در اندونزي نيز به قرن هفدهم باز مي گردد. اندونزي يكي از بزرگ ترين 
توليدكنندگان قلع در جهان است كه صادرات آن درآمد ارزي فراواني براي دولت ايجاد 
كرده است. معادن مس اندونزي نيز يكي از غني ترين ذخاير مس در جهان است. توليد 
است. اندونزي  مواد معدني صادراتي  ديگر  از  نيز  بوكسيت  كلوخه  توليد  و  نيكل  كلوخه 
همچنين گفته مي شود كه يكي از بزرگ ترين معادن طالي جهان در ايريان جايا قراردارد.
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در اين فصل زيرساختارهاي موجود در كشور اندونزي را معرفي مي كنيم كه براي برقراري 
مناسبات تجاري و مبادله كاال و ارائه خدمات، كليدي هستند. اين زيرساختها عبارت اند از 

شبكه حمل و نقل، نظام بانكي، نظام بيمه اي و شبكه مخابراتي.

1. حمل ونقل 
ارتباطات، براي تبادل  اندونزي مستلزم گسترش بخش حمل و نقل و  توسعه اقتصادي در 
راه هاي  مسافر، كاال، خدمات و اطالعات در بخشهاي مختلف كشور است. گسترش شبكه 
زميني در جزاير مختلف و نيز برقراري خطوط دريايي و هوايي بين اين جزاير در كنار توسعه 
سال  در  اندونزي  دولت  است.  اندونزي  دولت  مهم  اهداف  از جمله  كشور،  مخابراتي  شبكه 
2006 اعالم كرد كه قصد دارد طي پنج سال آينده 150 ميليارد دالر در ساخت جاده ها، 
ارتقاي  نيروگاه ها و ديگر پروژه هاي زيرساختي سرمايه گذاري كند كه اين سرمايه ها باعث 

نرخ رشد اقتصاد و ايجاد فرصتهاي شغلي در اندونزي مي شود.

1-1. دريايي

استفاده از خطوط آبي براي اندونزي، چه به لحاظ جابجايي بار و مسافر بين جزاير مختلف و 
چه از نظر روابط تجاري با خارج اهميت بسيار زيادي دارد. اندونزي داراي 21579 كيلومتر 
آبراه است كه 10000 كيلومتر آن قابل كشتيراني بوده و در 50 سيستم رودخانه اي قرار 
دارند.  قرار  كاليمانتان  بقيه در  و  قابل كشتيراني در سوماترا  آبراه هاي  دارد. 50 درصد  
زير ساختهاي  توسعه  است.  به بخش خصوصي  متعلق  آبي  وترمينالهاي  بيشتر شبكه ها 
آبراه ها مانند ساختن اسكله هاي جديد، اليروبي كانال رودخانه ها، ايجاد شبكه هاي كمكي 
در حال انجام است. اما به دليل تغييرات فصلي شديد در سطح آب بسياري از رودخانه ها، 

فصل چهارم
زيرساختها
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بدون سرمايه گذاري كافي براي تغييرات بنيادي، نقش 
آبراه هاي داخلي اندونزي در حمل و نقل محدود بوده و 

منحصر به سوماترا و كاليمانتان مي شود.

آماده  بندر آن  بندر است كه 127  اندونزي داراي 349 
بزرگ ترين بندر  اقيانوس پيما است.  پذيرش كشتيهاي 
كه  دارد  قرار  جاكارتا  در  تنجوگ پريوک  نام  به  اندونزي 

ظرفيت تجاري آن بيش از 1/5 ميليون واحد كانتينر 20 پايي )TEU) و بيش از 1 ميليون 
مسافر در سال است. بندر  سورابايا، دومين بندر بزرگ اندونزي، با ظرفيت معادل 500 هزار 
از سمارانگ  عبارت اند  بزرگ  بنادر  ساير  )TEU) در سال مي باشد.  پايي  واحد كانتينر 20 
بانجارماسين  پاپان،  باليك  پانجانگون در سوماترا،  و سيربون در جاوه، بالوان، پندانگ و 
وساماريندا در كاليمانتان، اوجونگ پاندانگ و بيتونگ در سوالوسي، آمبون در مالوكو و 

سورونگ در ايريان جايا.

غالب  كه  هستند  اندونزي  بنادر  بزرگ ترين  پاندانگ  اوجون  و  بالوان  سورابايا،  جاكارتا، 
كاالهاي صادراتي و وارداتي در آنها بارگيري مي شود ، غير از نفت خام، چوب، الستيك، 

روغن نخل و كود كه داراي بنادر ويژه هستند

نيز  و   (ADB( آسيا  توسعه  بانك  و   (WB( جهاني  بانك  از  كمكهايي  جلب  با  اندونزي  دولت 
ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري، در پي تجهيز و گسترش ظرفيت بنادر و خطوط 

كشتيراني كشور است.

بسياري از خطوط كشتيراني بين المللي به بنادر اندونزي تردد مي كنند و شركت كشتيراني 
و  دريائي  ديگر خطوط  كنار  در  پلني1،  نام  به  اندونزي،  دولتي 

نيز، كشتيهاي سّنتي متعلق به اشخاص، به كار حمل و نقل 
كل  دارند.  اشتغال  اندونزي  مختلف  جزاير  بين  مسافر  و  بار 
تعداد كشتيهاي )GRT 1000 و بيشتر) درسال 2007 برابر 
كارگو  بالك، 522 عدد  آن  بوده كه 53 عدد  965 كشتي 
)حمل بار)، 25 عدد تانكر حمل مواد شيميايي، 66  كانتينر، 
كشتي   44 احشام،  حمل  كشتي  يك  مايع،  گاز  كشتي   7

1. Pelni 



فصل چهارم: زيرساختها / 85

مسافربري، 67 كشتي حمل مشترک مسافر و بار، 155 كشتي نفتكش، 2 كشتي حمل و 
نقل يخچال دار، 8  تانكر ويژه، 4 كشتي حمل وسايل نقليه و 11 كشتي متفرقه مي باشد. 
45 كشتي خارجي )26 كشتي سنگاپوري، 5 ژاپني و بقيه از ساير كشورهاي چين، فرانسه، 
انگليس، سوئيس و..... ) به همراه 105 كشتي ثبت شده در ساير كشورها )37 كشتي در 

پاناما، 56 كشتي در سنگاپور و....) در ناوگان حمل و نقل دريايي اندونزي حضور دارند.

1-2. هوايي 

حمل و نقل هوايي در اندونزي نه تنها به دليل كافي نبودن حمل و نقل زميني و آبي بلكه 
به دليل نياز به تسريع  حمل و نقل در بين هزاران جزيره به سرعت در حال گسترش 
است. افزون بر اين براي بعضي از مناطق تنها راه ارتباط، حمل و نقل هوايي است. اندونزي 
مقررات هوايي بين المللي را با كمترين تغييرات اجرا مي كند اما تا استاندارد سازي كامل 

خطوط هوايي راه طوالني در پيش دارد. 

خط هوايي دولتي اندونزي، به نام گارودا1 ، داراي ناوگان هوايي بزرگي  است. اكنون گارودا 
بر عهده  نيز  را  به ده ها مقصد بين المللي پرواز دارد و بيشترين ميزان پروازهاي داخلي 

دارد. 

بُراق5،  به گارودا3، سمپاتي4،  وابسته  مرپاتي2   از  عبارت اند  اندونزي  ديگر خطوط هوايي 
پروازهاي داخلي دارند ولي دو خط هوايي مرپاتي و  به طور عمده  پليتا7، كه  و  مانداال6، 
نيز پرواز مي كنند. همچنين تعداد زيادي خط  از كشورهاي همسايه  به بعضي  سمپاتي 
هوايي خارجي به جاكارتا و ديگر شهرهاي اندونزي پرواز دارند. ايران خط مستقيم پروازي 

به اندونزي ندارد.

در سال 2004 تعداد 23 خط هوايي و 37 مجوز جديد ايجاد شد و با كمك آن حمل و 
نقل هوايي به شدت رشد پيدا كرد.  در سال 1999 تعداد مسافران هوايي پروازهاي داخلي  

1. Garuda 
2. Merpati 
3. DC-g 
4. Sempati
5. Bouraq
6. Mandala 
7. Pelita 
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تنها 6/6 ميليون بود در حالي كه در سال 2003 تعداد مسافران جابه جا شده  به 18 
ميليون و در سال 2004 به 23 ميليون و در سال 2005 به25/5 ميليون رسيد و به نظر 
مي رسد با رشد سالي 2/5 ميليون مسافر در چند سال گذشته افزايش يافته باشد. ميزان 
بار مسافران هوايي داخلي در سال 2005 برابر287 هزار تن و حمل بار بدون مسافر204 

هزار تن بوده است. 

جابه جايي مسافر و بار بين شهرها و جزاير مختلف معموالً به وسيله هواپيماي كوچك و كوتاه 
پرواز انجام مي گيرد. در سال 2005  نزديك به شش ميليون مسافر در پروازهاي بين المللي 

فرودگاه هاي اندونزي جابه جا شده اند.

در سال2007 مجموعاً 662 فرودگاه در اندونزي داير بوده است. فرودگاه بين المللي جاكارتا 
در سال 1985 افتتاح شد و در سال 1992 نوسازي و گسترش يافت و اكنون قادر به پذيرش  
ميليونها مسافر در سال است. فرودگاه بين المللي دنپاسار در بالي نيز در چند سال گذشته 
گسترش يافته است. ديگر فرودگاه هاي مهم اندونزي در شهرهاي، سمارانگ، مدان، سورابايا، 

جوگجاكارتا و جزيره باتام قرار دارند. 

1-3. ريلي

شبكه راه آهن اندونزي داراي 6458  كيلومتر خط آهن است كه حدود 5000 كيلومتر آن 
در جاوه و بقيه آن به طورعمده در سوماترا است. اندونزي چهار خط آهن  ناپيوسته دارد 
كه يكي از آنها در جاوه و 3 خط در سوماترا است. خط آهن جاوه خدمات بار و مسافر 
در مسيرهاي طوالني مثل جاكارتا - سورابايا )820 كيلومتر) و جاكارتا - يوگيارتا )510 

كيلومتر) را به عهده دارد.

شركت راه آهن دولتي اندونزي به نام پرومكا1، مسئوليت اداره خطوط آهن و جابه جايي مسافر 
و بار را بر عهده دارد. دولت در سالهاي قبل براي بهبود و ارتقاي وضعيت راه آهن، برنامه هاي 
مختلفي را به اجرا درآورد. تأسيس شركت اينكا2  براي توليد قطعات و تجهيزات مورد نياز 
راه آهن و نيز خريد لوكوموتيوها و واگنهاي جديد و دو خطه كردن راه آهن در مسيرهاي پر 

ترّدد، از جمله اين موارد است.

1. Perumka 
2. Inka 
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1-4. زميني 

شبكه راه هاي اندونزي در سال 2007 نزديك به 368360 كيلومتر برآورد شده كه  213649 
كيلومتر آن آسفالت و 154711 كيلومتر آن شوسه است. شبكه راه هاي ملي در جزاير 
جاوه، سوماترا، مادورا و بالي وسيع و پيشرفته است. در سالهاي اخير ساخت بزرگراه هاي بين 
شهري افزايش زيادي پيدا كرده است. از سال 1993 دولت اجازه داد كه بخش خصوصي 
در ساخت شبكه راه هاي كشور مشاركت كند. با اين حال جزاير شرق اندونزي هنوز از نظر 

جاده سازي، نيازمند سرمايه گذاري بيشتري هستند. 

جزيره پر جمعيت  جاوه كه 7 درصد از مساحت خشكي و 62 درصد از جمعيت اندونزي را 
در بر مي گيرد داراي 27 درصد از شبكه راه هاي اندونزي است. در حالي كه مالوكو و پاپوا با 
23 درصد از خشكي و تنها  دو درصد از جمعيت، هفت درصد از شبكه راه هاي اندونزي را 
در خود جاي داده است. تعداد وسايل نقليه موتوري در اندونزي بر اساس آمار سال 2003 
برابر 27 ميليون بوده است. در بين وسايل نقليه، موتورسيكلت )با 71 درصد برابر19/2 
ميليون عدد) بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است. موتورسيكلت يكي از وسايل 
حمل و نقل عمده در اندونزي است كه 90 درصد از توليد وسايل نقليه موتوري ساخت 
داخل اندونزي را تشكيل مي دهد. باوجود راه هاي موجود در اندونزي هنوز هم 11 ميليون 
نفر از مردم در بعضي از فصول به شبكه راه ها دسترسي نداشته و شش ميليون نفر هم به 

هيچ راهي كه قابل عبور وسايل نقليه موتوري باشد دسترسي ندارند.

2. نظام بانكي 
 نظام بانكي اندونزي بعد از سال 1998 بازسازي شد. آژانس بازسازي بانكهاي اندونزي در 
فاصله دهه گذشته تا سال 2007 تغييرات و اصالحاتي در سيستم بانكي كشور به وجود 
آورد، اما هنوز هم عمده بانكها در كنترل دولت با مديريت ضعيف هستند. سيستم مالي 
اندونزي هنوز هم در كنترل بانكها است و 80 درصد دارايي هاي مالي در بانكها قرار دارند. 
بانك مركزي اندونزي به همراه بانكهاي تجاري و بانك اعتباري منطقه اي سيستم مالي 

كشور را تشكيل مي دهند. 

بانك مركزي اندونزي كه در سال 1968  تشكيل شد، تنها در جهت حمايت ازدولت براي 
اندونزي  آسيا،  اقتصادي جنوب شرقي  بحران  از  بعد  اما  بود.  مختلف  اهداف  به  رسيدن 
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قوانين جديدي براي باز سازي سيستم بانكي و مالي كشور تصويب و از سال 2000 اجرا 
كرد كه به موجب آنها بانك مركزي، به عنوان يك واحد پولي مستقل از دولت و احزاب، 
مسئول كليه سياستهاي پولي كشور شد. بانك مركزي در جاكارتا قرار دارد و 38 شعبه 

در مناطق مختلف اندونزي دارد.

بعد از تغيير قوانين بانكي كشور در سال 1988 تعداد زيادي بانك خصوصي و تجاري 
داخلي و خارجي (بيش از 222 )در اندونزي تشكيل شد اما با محدوديتهاي ايجاد شده 

در سال 1999 تعداد اين بانكها كاهش پيدا كرد.

بانك   76 منطقه اي،  توسعه  بانك   26 ايالتي،  بانك   5 شامل  بانك   138 حاضر  حال  در 
تجاري بخشي و 31 بانك خارجي و مشترک وجود دارند. افزون بر آن نزديك به 8000 
بانك اعتباري منطقه اي  در اندونزي موجود  است. پرداخت تنها از طريق بانكهاي تجاري 
از طريق پول، چك، كارت اعتباري و مبادالت بين بانكي انجام مي شود. جدول شماره10، 

فهرست بانكهاي مهم اندونزي را نشان مي دهد.

جدول 10. فهرست بانکهاي مهم اندونزي

تلفن و نمابرآدرسنام بانكرديف

1Permata Bank
PermataBank Tower I Jl. 
Jend. Sudirman Kav. 27, 
Jakarta 12920 Indonesia

Tel.: )6221( 523 7899
Fax: )6221( 250

2
Bank 
Internasional 
Indonesia

Ground Floor, Blok B-1 
Jl. MH Thamrin Blok B1 
No.1718- Jakarta 10350 
Indonesia

Tel.: )6221( 310 7535 /36 
Fax: )6221( 310 7588

3Bank Mandiri
Ruko Agung Sedayu Blok N 
No. 36, Jl. Mangga Dua Raya 
Indonesia

Tel.: )6221( 612 3135
Fax: )6221( 612

4
Bank 
Bukopin

MT. Haryono Kav. 5051- 
Jakarta 12770 Indonesia

Tel.: )6221( 798 8266
Fax: )6221( 798 8266
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5
Bank Dagang 
Nasional 
Indonesia

Wisma Hayam Wuruk, Jl. 
Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 
10120 Indonesia

Tel.: )6221( 385 1223
Fax: )6221( 380 5725

6
Bank 
Indonesia

Public Relations Bank 
Indonesia Jl. MH. Thamrin 2 
Jakarta 10110 Indonesia

Tel.: )6221( 381 7187
Fax: )6221( 350

7
Bank 
Universal

Plaza Setiabudi,Jalan H.R. 
Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 
12920 Indonesia

Tel.: 6333 6555
Fax: )6221( 521
6555 6333 6222 6111

9
Citibank 
Indonesia

Citibank Landmark 
Landmark Building Jl. 
Jendral Sudirman 1 Jakarta 
12910 Indonesia

Tel.: )6221( 252 9999
Fax: )6221( 252

10
HSBC 
Indonesia

World Trade Center 1F Jalan 
Jendral Sudirman Kav 2931- 
Jakarta 12920 Indonesia

Tel.: )6221( 5291 4722
Fax: )6221( 521 1103

3. نظام بيمه اي 
اندونزي كه به نام جامسوستك1 خوانده مي شود در سال 1977  قانون تأمين اجتماعي 
تدوين و در سال 1992 تا اندازه اي اصالح شد. اين قانون شامل سوانح، خدمات درماني، 
با اصالح آن به كارگاه هاي  بازنشستگي براي كارگران كارگاه هاي بزرگ بود كه  مرگ و 
باالي 10 كارگر انطباق يافت. در سالهاي اخير دولت اندونزي براي گسترش اين قانون به 

كليه كارگران و توسعه تسهيالت و انواع آن، برنامه  ريزيهايي را انجام داده است.
صنعت بيمه اندونزي در سطوح خصوصي، ملي و بين المللي بسيار گسترده است و تحت 
پوشش مديريت بيمه وزارت دارايي اندونزي است. انواع بيمه هاي عمر، بيمه درماني در 
تمام سطوح )حتي در سطح مستخدمان داخل منازل)، بيمه تصادفات، اتوموبيل، دزدي، 

1. Jamsostek
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وجود  اندونزي  در  غيره  و  طبيعي  بالياي  حوادث،  و  سوانح  سرمايه گذاري،  آتش سوزي، 
دارد. در بين انواع بيمه، بيمه درماني اندونزي پوشش وسيع تري داشته و نقش اصلي در 
صنعت بيمه اندونزي را دارد. غير از شركتهاي بيمه بومي،  ده ها شركت بيمه بين المللي و 
شركتهايي از ژاپن، آمريكا، اروپا و ساير كشورها در اندونزي شعبه دارند و در صنعت بيمه 
اندونزي غالباً به صورت مشاركتي1 سهيم هستند. شوراي بيمه اندونزي وانجمن بيمه عمر 

اندونزي از جمله موسسات عمومي مسئول بيمه در اندونزي هستند. 
جدول شماره 11، نام برخي از شركتهاي بيمه اي اندونزي را نشان مي دهد.

جدول 11. نام بعضي از شرکتهاي بيمه در اندونزي

ساير شركتهاي بيمهشركتهاي بيمه عمر

 AIG Lippo Life InsuranceSinar Mas Insurance 

 Prudential Life InsuranceTugu Pratama Insurance 

 AIA Indonesia InsuranceAstra Buana Insurance 

 Manulife Indonesia InsuranceCentral Insurance 

 Panin Life InsuranceAllianz Insurance 

 Jiwa Sequis Life InsuranceAIU Indonesia Insura

 Central Asia Raya Insurance

4. زيرساختهاي ارتباطاتي 
گسترش شبكه مخابرات يكي از نيازهاي اصلي توسعه اندونزي و ايجاد ارتباط ميان جزاير 
مخابرات  تلكوم2،  دولتي  شركت  داخلي  تلگراف  و  تلفن  خدمات  است.  كشور  اين  مختلف 
دولتي  شركت  به وسيلة  پستي  خدمات  و  ايندوست3  دولتي  شركت  به وسيله  بين المللي 

1. Joint venture
2. Telkom
3. Indost



فصل چهارم: زيرساختها / 91

پوس دن گيرو1  انجام مي شود.
با وجود چندين عقبگرد در صنعت مخابرات، اندونزي با جمعيت بيش از  245 ميليون 
نفر، توسعه صنعت مخابرات خود را ادامه مي دهد. اين كشور به دليل چالشهاي مختلف 
سياسي، اقتصادي و بالياي طبيعي، در ايجاد زير ساختهاي مخابراتي الزم به ويژه براي 
شرايط جغرافيايي منحصر به فرد خود با مشكالتي روبه رو بوده است. در شرايط فعلي اين 
كشور اوضاع مناسب تري در زمينه تعدادمشترک و درآمد براي صنعت مخابراتي دارد. در 
سال 2007 دولت اندونزي اعالم كرد كه با تهيه قوانين و مقررات جديد،  سرمايه گذاري 

خارجي در اين زمينه افزايش خواهد يافت. 
در اندونزي تعداد 14/821 ميليون خط تلفن ثابت  و 63/803 ميليون خط تلفن همراه 

)2006) وجود دارد.
تعداد ميزبانان اينترنتي2 اندونزي بالغ بر  559359 ميزبان و كاربران اينترنتي آن بيش از 

20 ميليون كاربر است. كد شناسايي اين كشور در شبكه جهاني اينترنت )ID) است.

1. Pos dan Giro
2. Internet Hosts
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در اين فصل آخرين وضعيت صادرات و واردات كشور اندونزي را بررسي و كشورهاي عمده 
طرف مبادالت تجاري با اين كشور را معرفي مي كنيم.

1. تراز تجاري
در سال 2006 ميالدي، ارزش واردات اندونزي 61 ميليارد دالر بوده است. اين در حالي 
است كه در همين سال اين كشور بيش از 100 ميليارد دالر كاال صادر كرده است. ارقام 
يادشده نشان مي دهد كه در سال 2006 تراز تجاري اندونزي 39 ميليارد دالر مثبت بوده 
است. جدول شماره 12، وضعيت واردات و صادرات و تراز تجاري اندونزي را طي سالهاي 

2002 تا 2006 ميالدي نشان مي دهد.

جدول 12. وضعيت واردات و صادرات و تراز تجاري اندونزي طي سالهاي 
2002 تا 2006 )ميليارد دالر(

20022003200420052006شرح

57616485100صادرات
3132425761واردات

2629222839تراز تجاري

8893106142161جمع مبادالت تجاري

184191152149164نسبت صادرات به واردات (درصد)

www.trademap.org
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چنانچه در جدول باال مشاهده مي شود، طي دوره پنج ساله 2002 تا 2006، تراز تجاري 
اندونزي همه ساله مثبت بوده است. ارزش واردات و صادرات اندونزي طي اين دوه تقريباً 

دو برابر شده است.

2. صادرات 
بازرگاني خارجي اندونزي در طول زمان شاهد تحوالتي بوده است. اندونزي كه زماني صادر 
كننده محصوالت كشاورزي بود به تدريج به يكي از صادر كنندگان نفت و گاز طبيعي تبديل 
شد، سپس از دهه 1980 ميالدي و در پي سقوط قيمت نفت در بازار جهاني، سياستهاي 
جديدي را براي تشويق صادرات غيرنفتي )به طور عمده توليدات صنعتي) در پيش گرفت، 
در نتيجه آن، در سال 1987 ميزان صادرات غيرنفتي بر صادرات نفت و گاز پيشي گرفت 
از آن به بعد همواره در حال رشد بوده است. در سال 2006، از مجموع 100/6 ميليارد  و 
دالر صادرات اندونزي، سهم صادرات غيرنفتي بالغ بر79/5ميليارد دالر ) 79 درصد از كل 

صادرات) بوده است.

تشويق صادرات غير نفتي به  ويژه توليدات صنعتي، مهم ترين هدفي است كه دولت اندونزي 
قابل صدور  اندونزيايي  تقريباً همه محصوالت  اقتصادي خود دنبال مي كند.  در سياستهاي 
است، مگر بعضي از اقالم مورد نياز داخلي يا محصوالتي كه داراي سهميه هاي بين المللي 
هستند، كه در اين موارد دولت، هر از گاهي مقرراتي را وضع و اجرا مي كند. دولت اندونزي 
پس از پيوستن به سازمان تجارت جهاني از تجارت آزاد پيروي كرده و سيستم صادرات و 
واردات آن  باز است. كاهش تعرفه ها و مشوقهاي صادراتي براي بازرگانان و انعقاد پيمانهاي 
تجاري با بسياري از كشورها از جمله  سبب شده كه اندونزي در بازارهاي مصرف جديد 
حضور داشته باشد. سازمان تجارت جهاني در بررسي سال2007 اندونزي اعالم كرد كه 
در فاصله سالهاي 2003 تا 2007،  صادرات كاال حدود 30 درصد توليد ناخالص داخلي 
داخلي طي  ناخالص  توليد  در  كاال  واردات  آنكه سهم  حال  مي داده،  تشكيل  را  اندونزي 
اقتصاد  اين مدت،  است. در طول  يافته  افزايش  به 23 درصد  از 18 درصد  دوره  همين 
اندونزي وابستگي بيشتري به صادرات و واردات فراورده هاي نفتي پيدا كرده است. اكثر 
نيز  است. سنگاپور  بخصوص چين  با كشورهاي آسياي شرقي  اندونزي  تجاري  مبادالت 

مهم ترين شريك اندونزي در آ سه آن بوده است. 

اندونزي در سال 2006، بيست و نهمين صادركننده و سي و نهمين واردكننده در سطح 
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جهان به شمار مي رود. 

 ، از  عبارت اند  گاز   و  نفت  از  غير  جهان   به  اندونزي  صادراتي  محصوالت  عمده ترين 
ماشين آالت و تجهيزات برقي، چربيها و روغنهاي حيواني و نباتي، الستيك و محصوالت 
الستيكي سنگ فلز، رآكتورها و ماشين آالت، پارچه و منسوجات، چوب و مصنوعات 

چوبي، مبلمان، كاغذ و مقوا، كفش و محصوالت پالستيكي بوده است.

فهرست اقالم مهم صادراتي اين كشور به جهان طي دوره 2003-2006 در جدول شماره 
13 نشان داده شده است.

جدول 13. ميزان صادرات کشور اندونزي درسالهاي 2002 تا 2006 )هزار دالر(

سالعنوان
2002 

سال 
2003

سال
2004 

سال
2005 

سال
2006 

روند 
پيشرفت

افزايشي57158717610581526448351785659948100798616جمع كل محصوالت

كاهشي3207725118263183077720927حيوانات زنده

گوشت و احشاي خوراكي 
حيوانات

كاهشي2179221775135201238017496

افزايشي13922671437417146042615225191642919ماهيها و آبزيان

فراورده هاي لبني، عسل 
و..

افزايشي99117108253118248133444127364

افزايشي61134109335262986213فراورده هاي دامي

افزايشي1221513883145031417615513درختان زنده، گل و گياه

افزايشي4475839330560166658964290سبزيجات خوراكي، نباتات

ميوه  و خشكبار خوراكي و 
خالل پوست مركبات

افزايشي132333142302152970206132225809

افزايشي521280550808579635786956920560قهوه، چاي و ادويه

كاهشي10583816112825206788152غالت و حبوبات

افزايشي1567016029597174467321573آرد و نشاسته

دانه ها و ميوه هاي روغني 
و فراورده هاي آنها

افزايشي40556442116477389647102298
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رزين، صمغ،شيره درختان 
و فراورده هاي آنها

افزايشي2569324344246643354238578

افزايشي2790334545414403360739528فراورده  از سبزيجات

چربيها و روغنهاي حيواني 
يا نباتي

افزايشي26531353003361442120349505786069939

فراورده هاي گوشت و 
آبزيان

افزايشي101127118124243668278856317246

افزايشي70823700418541684664111839شكر و شيريني

افزايشي701034623933549348667993855047كاكائو و فراورده هاي آن

توليدات از آرد غالت و 
نشاسته

افزايشي91199132632159353188101199189

سبزيجات، ميوه، خشكبار 
و فراورده هاي آن

افزايشي139195127561139316175762171877

افزايشي208,585160,740181,785206,601223,426لباس

افزايشي1,148,0521,182,1851,320,4781,428,5181,599,766كفش

افزايشي30,71826,40034,87531,34036,055كاله و ساير البسه مربوط

افزايشي14,82110,59214,31013,83715,478چتر عصا و غيره

افزايشي50,56947,97165,46063,91381,427پرطبيعي و مصنوعي

مصنوعات از سنگ و گچ 
و سيمان

افزايشي98,017100,514104,364103,456121,231

افزايشي198,780234,506278,240273,976288,245محصوالت سراميكي
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به طوري كه در جدول فوق مشاهده مي شود، روند كلي صادرات و بسياري از كاالها در 
تا 2006  سالهاي 2002  فاصله  در  كشور  اين  صادراتي  ارزش  و  بوده  افزايشي  اندونزي 

نزديك به دو برابر شده است. 

تركيب صادرات اندونزي اغلب در زمينه محصوالت صنعتي بوده و در زمينه توليد و صدور 
كاالهاي كارگربر در رقابت با چين و ويتنام قرار گرفته است. ازجمله اين گونه كاالهاي 
صادراتي كه به دليل ايجاد اشتغال نيز مورد توجه دولت اندونزي است، صنايع نساجي و 

توليد كفش است.
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وقراردادي  وقت  تمام  كار  نيروي  نفر  ميليون   3/5 به  نزديك  اندونزي  نساجي  صنعت 
رابه خود جذب كرده و در سال 2003 پس از صنعت الكترونيك دومين منبع درآمد از 

صادرات غير نفتي براي اندونزي بوده است. 

براساس يك مطالعه، با قديمي شدن ماشين آالت، ظرفيت توليد شركتهاي نساجي از 84 
درصد درسال 99به 65 درصددر سال 2003 كاهش نشان مي دهد. بنابراين دولت اندونزي 
سيستم بانكي را تشويق كرده است كه وامهاي بيشتر و جديدتر به بخش نساجي ارائه 
كنند. دولت يوديونو يك برنامه عملي براي حمايت از صنعت نساجي ارائه كرده است  كه 
سرمايه گذاري به ميزان 20ميليارد دالر طي پنج سال و افزايش صادرات تا 11/8 ميليارد 

دالر دراين دوره از جمله مفاد برنامه مذكور است. 

مشكالت سيستمي نظير باالتر بودن هزينه نيروي كار در اندونزي نسبت به چين تا 10 
درصد، تغيير مكرر برابري نرخ ارز و سيستم ضعيف مالياتي به مشكالت صنعت نساجي 
اندونزي دامن زده است. نوع صادرات اندونزي هم به عنوان يكي از داليل كاهش صادرات 
الياف  بر پوشاكي كه  آمريكا  تعرفه هاي  زيرا  آمريكا گزارش شده است،  اين كشوردربازار 
مصنوعي در توليد آنها به كار رفته نسبت به پوشاک تهيه شده با الياف طبيعي نظير پنبه 
نتيجه  در  و  است  الياف مصنوعي  با  پوشاک  بيشتر شامل  اندونزي  است. صادرات  باالتر 

قيمت نهايي آنها گران تر تمام مي شود.

از اواسط دهه 1970 ، كفش در زمره كاالهاي مهم صادراتي اندونزي قرار گرفت. در واقع 
اين كاال نخستين كاالي صادراتي غير نفتي اندونزي بوده كه به مرز صادرات يك ميليارد 

دالري رسيد. پس از آن بود كه برخي كاالهاي ديگر به اين رقم دست يافتند.

موفقيت اندونزي در صادرات كفش نتيجه جابه جايي كارخانه هاي توليد كننده كفش 
وابسته به شركتهاي چندمليتي كفش از جمله Nike, Reebok,Adidas از مناطق موسوم 
به  ببرهاي آسيا  (كره جنوبي، هنگ كنگ و تايوان) وكشور ژاپن در اواخر دهه 1970 

به اندونزي بوده است.

از زمان تأسيس اين كارخانه ها در اندونزي، كفشهاي باكيفيت از اندونزي به ساير نقاط دنيا 
صادر شد. صادرات كفش اندونزي طي سالهاي 2002 الي 2006 پيوسته افزايشي بوده و 

از مرز 1/5 ميليارد دالر گذشته است. 

جنوبي  كره  و  چين  سنگاپور،  آمريكا،  ژاپن،  اندونزي،  از  كاال  واردكنندگان  مهم ترين 



100 / راهنماي تجارت با كشور اندونزي

درصد،  ژاپن16  براي  شده  بررسي  سال   5 فاصله  در  اندونزي  صادرات  رشد  بوده اند. 
بوده  درصد   11 آمريكا  و  درصد   19 جنوبي  كره  درصد،   31 چين  15درصد،  سنگاپور 

است.

22 درصد از كل صادرات اندونزي به مقصد ژاپن است. به عبارت ديگر مهم ترين شريك 
صادراتي اندونزي، ژاپن است. اياالت متحده  11 درصد، سنگاپور 9 درصد و چين و كره 

جنوبي هر كدام هشت درصد از صادرات اين كشور را به خود اختصاص داده اند.

مهم ترين وارد كنندگان كاال از اندونزي در سال 2006 و سهم هر كشور از صادرات اين 
كشور به همراه ميزان رشد ارزش صادرات اندونزي به  اين كشورها در جدول شماره 14 

نشان داده شده است.

 جدول 14. مهم ترين واردکنندگان کاال از اندونزي در سال 2006 
) هزار دالر آمريکا (

ارزش صادرات وارد كنندگانرديف
در سال 2006

سهم از صادرات 
كشور اندونزي

روند رشد ارزش صادرات 
اندونزي در فاصله زماني 

2002 تا 2006 (درصد)

10079861610016جهان

217321232216ژاپن1

112591361111اياالت متحده آمريكا2

8929849915سنگاپور3

8343571831چين4

7693541819جمهوري كره5

4110757420مالزي6

3390790327هند7

2771277310استراليا8

273480737تايوان9

2701549323تايلند10
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2518358214هلند11

2025698212آلمان12

170322929هنگ كنگ13

1641122212اسپانيا14

143238414انگلستان15

1405669117فيليپين16

1213010113ايتاليا17

113625919بلژيك18

1068325110امارات متحده عربي19

1052004126ويتنام20
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3. وضعيت واردات 
ارزش واردات اندونزي  از جهان در سال 2006 برابر  61/1 ميليارد دالر و ارزش واردات 
اين كشور در سال 2002 ميالدي 31/2 ميليارد دالر بوده است. به عبارت ديگر ارزش 

واردات اندونزي در طول پنج سال بررسي شده نزديك به دو برابر شده است. 

اقالم عمده وارداتي اندونزي ازجهان درسال 2006 نيز به طور عمده شامل  نفت و بنزين 
و سوختهاي معدني، ماشين آالت، مواد و محصوالت شيميايي، پالستيك و محصوالت 
پالستيكي، آهن و فوالد، صنايع بازيافت، الستيك و مواد الستيكي، شكر و شيريني 
براي  كه  هستند  محصوالتي  يا  مواد  وارداتي،  كاالهاي  عمده  است.  غيره  و   كشتي  

استفاده در صنايع به عنوان مواد اوليه يا ماشين آالت استفاده مي شوند.

روند واردات اكثر كاالهاي وارداتي  به اندونزي نيز در سالهاي بررسي شده افزايشي بوده 
است و تنها براي چند قلم كاالي جزيي روند كاهشي يافته است. فهرست اقالم وارداتي 
جدول  در   2006 تا   2002 سالهاي  فاصله  در  آنها  وارداتي  ارزش  و  جهان  از  اندونزي 
اندونزي  تجاري  ابزار  تنها  درصدي   4 ماليات  يك  و  تعرفه  است.  شده  داده  نشان  زير 
است. كاهش تعرفه ها در اغلب زمينه ها  سبب رشد واردات شده است. مشخص است كه 
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كشورهاي صادر كننده داراي سياست وارداتي آزاد هستند و اندونزي نيز در 75 درصد از 
محصوالت كمتر از 10 درصد تعرفه دارد.

داشته    رشد  درصد  ساليانه 19  اندونزي  واردات  كل  تا 2006  سالهاي 2002  فاصله  در 
براي  باالي  تقاضاي  و  نفت  جهاني  قيمت  افزايش  خاطر  به  واردات  افزايش  اين  است.  
ماشين آالت و مواد اوليه براي فعاليتهاي اقتصادي كشور بوده است. افزايش ساليانه واردات 
توليدات نفتي 38 درصد، ماشين آالت 12 درصد، تجهيزات الكترونيك 20 درصد فلزات 
28 درصد، مواد شيميايي 13  درصد و كشتي و شناور 35 درصد بوده است. جدول شماره 

15، وضعيت واردات اندونزي را طي سالهاي 2002 تا 2006 نشان مي دهد.

 جدول 15. ميزان واردات کشور اندونزي درسالهاي 2002 تا 2006
 ) هزار دالر آمريکا(

سالعنوان
2002 

سال
2003

سال
2004 

سال
2005 

سال
2006 

روند 
پيشرفت

افزايشي3128880932550649429476645770088161065465جمع كل محصوالت

افزايشي5991882755100389118485117256حيوانات زنده

گوشت و احشاي خوراكي 
افزايشي4391444885556958471598992حيوانات

افزايشي2714730132834192893335992ماهيها و آبزيان

فراورده هاي لبني، عسل 
افزايشي246434277226436797521245566225و...

افزايشي1002865057877874310095فراورده هاي دامي

افزايشي10201152134320801813درختان زنده، گل و گياه

افزايشي9464492433109250127411190649سبزيجات خوراكي، نباتات

ميوه  و خشكبار خوراكي و 
افزايشي214671189033216363217485327844خالل پوست مركبات

افزايشي2289920886250472209034791قهوه، چاي و ادويه

افزايشي1098708104416610807148843871229150غالت و حبوبات

افزايشي105893139226127739194369259624آرد و نشاسته
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دانه ها و ميوه هاي روغني و 
افزايشي356121390690468312371964375865فراورده هاي آنها

رزين، صمغ، شيره درختان 
افزايشي1749817705251232630229805و فراورده هاي آنها

افزايشي4839077658791144فراورده  از سبزيجات

چربيها و روغنهاي حيواني 
افزايشي3951744536643646669380707يا نباتي

فراورده هاي گوشت و 
افزايشي3945641785861101114458آبزيان

افزايشي242441373420321174654685639959شكر و شيريني

افزايشي6397481070860038545576031كاكائو و فراورده هاي آن

توليدات از آرد غالت و 
افزايشي3663547196544324644467631نشاسته

سبزيجات،ميوه،خشكبار و 
افزايشي2653327549347914133842802فراورده هاي آن

افزايشي7512596421167028186560208925ساير محصوالت  خوراكي

افزايشي1436213885244552785042008نوشابه ها و سركه

صنايع بازيافت مواد زائد 
افزايشي508616610154900425824847882693حيواني

كاهشي197743154845171106180353191264توتون و تنباكو

نمك، گوگرد، خاك و 
افزايشي233154229529302949355473399556سنگ،آهك و گچ

افزايشي7557068648168411255801246427سنگ فلز و جوش

سوختهاي معدني، نفت 
افزايشي6563347766792482259631751806219041313و قطران

محصوالت شيميايي 
افزايشي471058465040603950737282814720غيرآلي

افزايشي20812712163895325830732441993439203محصوالت شيميايي آلي

افزايشي98861127223171574190100257966محصوالت دارويي

افزايشي246494230190385687459294564289كود
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عصاره هاي دباغي يا 
افزايشي407290352377476636482058495603رنگرزي

افزايشي190019193125289574320152358537روغنهاي اسانسي و عطر

صابون، موم و شمع و 
افزايشي233609242580325175324048288205مدل سازي آنها

چسب، سريش، آهار 
افزايشي116567107187116742132837143202وغيره

افزايشي2565418852296044062438698كبريت و مواد آتش زا

فراورده هاي موردمصرف 
افزايشي6596975292815658226175200در فيلم برداري و عكاسي

افزايشي491757438338592249675537781844ساير محصوالت شيميايي

پالستيك و محصوالت 
افزايشي10875331136801160594817488701855723پالستيكي

الستيك و محصوالت 
افزايشي342514347040467545610826698422الستيكي

كاهشي130,064106,910101,31773,12479,054پوست خا م و چرم

اشياي ساخته شده از چرم 
افزايشي8,62513,09821,31734,95344,832و روده حيوانات

خز مصنوعي و محصوالت 
كاهشي410231654203110وابسته

افزايشي120,548107,748149,961188,278222,361چوب و مصنوعات چوبي

چوب پنبه و محصوالت 
افزايشي7618718038871,216وابسته

الياف مصنوعي و 
كاهشي1,5458711,0141,3301,533حصيرباف

خمير چوب، مواد سلولزي، 
اف 629,308636,441824,821785,064852,745فيبري و غيره

زايشي

كاغذ و مقوا و محصوالت 
افزايشي336,068329,299446,660478,246507,316آنها

چاپ كتاب،  روزنامه، 
افزايشي18,77938,54228,14835,53830,186تصاوير و غيره

افزايشي2,9812,0151,5562,1543,652ابريشم
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پشم، مو و محصوالت 
كاهشي27,44021,74314,75910,04912,670وابسته

كاهشي904,697800,523843,139731,097782,389پنبه

كاهشي11,44911,3049,7668,68410,436منسوجات نخي

افزايشي251,775183,628244,248260,829286,224رشته هاي سنتتيك

الياف سنتتيك يا 
كاهشي265,747221,728299,338243,238241,172مصنوعي

نخ، ريسمان، پشم نتابيده 
افزايشي45,47238,99043,66350,23662,607و كرك و غيره

قالي، گليم، كفپوش و 
افزايشي4,0642,5793,5676,9307,969غيره

پارچه هاي خاص دست باف، 
مليله و قيطان دوزي و 

غيره
كاهشي46,38829,82431,35829,44525,125

عمليات تكميلي 
منسوجات (رنگرزي ـ 

چاپ ـ تكميل)
كاهشي149,842122,464115,763126,799122,957

كاهشي76,72251,87972,39769,82571,589پارچه كشباف و قالب باف
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نشان   2006 سال  در  را  اندونزي  به  كاال  صادركنندگان  مهم ترين   ،16 شماره  جدول 
مي دهد.

 جدول شماره 16. مهم ترين صادرکنندگان کاال به اندونزي در سال 2006
)هزار دالر آمريکا(

صادر كنندگانرديف
ارزش واردات در 

سال 2006
(هزار دالر آمريكا)

سهم از واردات 
كشور اندونزي

روند رشد واردات اندونزي 
در فاصله زماني 2002 تا        

2006 (درصد ارزش)

6106546510019جهان

100345351630سنگاپور1

66368951131چين2

5515773910ژاپن3
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4066343713اياالت متحده آمريكا4

3384386633عربستان سعودي5

3193334533مالزي6

2986265519استراليا7

2983483529تايلند8

2875853519جمهوري كره9

16069333172برونئي دارالسالم10

1506375225كويت11

145657528آلمان12

1407424223هند13

1324137210تايوان14

954947224فرانسه15

846803127ويتنام16

666511119كانادا17

646104131سوئد18

55303910انگلستان19

551441113ايتاليا20
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عربستان  آمريكا،  ژاپن،  چين،  سنگاپور،  اندونزي،  به  كاال  كنندگان  صادر  مهم ترين 
سعودي، مالزي، استراليا  و تايلند بوده اند.

16 درصد از كل واردات اندونزي ازسنگاپور است. چين 11 درصد، ژاپن 9 درصد و اياالت 
متحده هفت درصد از واردات اندونزي را به خود اختصاص داده اند. پس از آن عربستان 
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سعودي  )نفت و فراورده هاي نفتي ) شش درصد و مالزي، استراليا  و تايلند هريك پنج 
درصد از سهم واردات به اين كشور را به عهده دارند.

 مهم ترين صادركنندگان كاال به اندونزي در سال 2006 و سهم هر كشور از واردات اين 
كشور به همراه ميزان رشد ارزش واردات اندونزي از  اين كشورها در جدول شماره 5-1 

نشان داده شده است. 

4. كشورهاي صادركننده
در اين قسمت مهم ترين كشورهاي صادركننده كاال به اندونزي را معرفي مي كنيم. براي 
ارائه  را  اين منظور در هر گروه كااليي، مهم ترين كشورهاي صادركننده و سهم هريك 
خواهيم كرد. آگاهي از اين اطالعات براي حضور كاالهاي ايراني در بازار اندونزي بسيار 
رقباي  اين قسمت، مهم ترين  اهميت است. در حقيقت كشورهاي معرفي شده در  حائز 

تجاري ايران براي حضور در بازار اندونزي به شمار مي روند. 

جدولهاي شماره 17 تا 36، مهم ترين كشورهاي صادركننده كاال به تركيه را به تفكيك 
20 گروه كااليي اول نشان مي دهند.

جدول 17. مهم ترين کشورهاي صادرکننده کاال به اندونزي در گروه حيوانات 
زنده در سال 2006 

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي ( ميليون دالر )

سهم كشور از كل بازار 
كاال در اندونزي

11114495استراليا1

30323انگلستان2

24872اياالت متحده آمريكا3

جمع كل واردات اندونزي: 117256 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 18. مهم ترين رقباي موجود در تأمين گوشت و احشاي خوراکي حيوانات 
در بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاالبه اندونزي 
(ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال دراندونزي

4432145نيوزيلند1

4146542استراليا2

1184412سنگاپور3

جمع كل واردات اندونزي :  98992ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 19. مهم ترين رقباي موجود در تأمين ماهيها و آبزيان در بازار اندونزي 
طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به اندونزي 
(ميليون دالر)

سهم كشور از 
كل بازار كاال دراندونزي

934726چين1

435012ژاپن2

24557آفريقاي جنوبي3

21946اياالت متحده آمريكا4

17645مالزي5

17445سنگاپور6

جمع كل واردات اندونزي : 35992ميليون دالر

www.trademap.org



بخش دوم: تجارت خارجي، فصل پنجم: اطالعات كلي / 109

20. مهم ترين رقباي موجود در تأمين فراورده هاي لبني، عسل و غيره در بازار 
اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال  در اندونزي

13492024استراليا1

13299323نيوزلند2

8273215اياالت متحده آمريكا3

5914610فيليپين4

477128سنگاپور5

261885هلند6

جمع كل واردات اندونزي: 566225 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 21. مهم ترين رقباي موجود در تأمين فراورده هاي دامي در بازار اندونزي 
طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال دراندونزي

469046چين1

162916هند2

133913اياالت متحده آمريكا3

8488استراليا4

6657ويتنام5

1902تايوان6

جمع كل واردات اندونزي: 10095 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 22. مهم ترين رقباي موجود در تأمين درختان زنده، گل و گياه  در بازار 
اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان )

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر )

سهم كشور از كل بازار كاال 
در اندونزي

35420هلند1

29216تايوان2

26315چين3

18410تايلند4

18210استراليا5

17910سنگاپور6

جمع كل واردات اندونزي: 1813 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 23. مهم ترين رقباي موجود در تأمين سبزيجات خوراکي و نباتات در 
بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار
 كاال دراندونزي

11670561چين1

174999تايلند2

117486اياالت متحده آمريكا3

93245ميانمار4

66013استراليا5

62033فيليپين6

جمع كل واردات اندونزي: 190649 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 24. مهم ترين رقباي موجود در تأمين ميوه و خشکبار خوراکي و خالل 
پوست و مرکبات در بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان )

ارزش صادرات كاال به اندونزي
 ( ميليون دالر )

سهم كشور از كل بازار
 كاال در اندونزي

16141749چين1

5274316تايلند2

4355713اياالت متحده آمريكا3

184376استراليا4

84183پاكستان5

77072شيلي6

جمع كل واردات اندونزي: 327844 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 25. مهم ترين رقباي موجود در تأمين قهوه، چاي و ادويه در بازار 
اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به اندونزي
 (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال دراندونزي

551116هند1

534115چين2

514715ويتنام3

29839بلغارستان4

27958كنيا5

27338برزيل6

جمع كل واردات اندونزي: 34791 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 26. مهم ترين رقباي موجود در تأمين غالت و حبوبات در بازار اندونزي 
طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال در اندونزي

52556943استراليا1

18724015كانادا2

18160715اياالت متحده آمريكا3

889557آرژانتين4

876177ويتنام5

760256تايلند6

جمع كل واردات اندونزي: 1229150 ميليون دالر

www.trademap.org

 جدول 27. مهم ترين رقباي موجود در تأمين آرد و نشاسته بازار اندونزي 
طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار
 كاال دراندونزي

7084427تايلند1

6084323استراليا2

4381817سريالنكا3

178327چين4

155696بلژيك5

126765تركيه6

جمع كل واردات اندونزي: 259624 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 28. مهم ترين رقباي موجود در تأمين دانه ها و ميوه هاي روغني و 
فراورده هاي آنها در بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به
 اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل 
بازار كاال در اندونزي

28082975اياالت متحده آمريكا1

5206714هند2

161904آرژانتين3

107483چين4

جمع كل واردات اندونزي: 375865 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 29. مهم ترين رقباي موجود در تأمين رزين، صمغ، شيره درختان و  
فراورده هاي آنها در بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار كاال
 دراندونزي

635021چين1

413814اياالت متحده آمريكا2

365712هند3

22317آلمان4

20227سنگاپور5

20047فرانسه6

جمع كل واردات اندونزي: 29805 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول30. مهم ترين رقباي موجود در تأمين فراورده از سبزيجات در بازار 
اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
) صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به اندونزي 
)ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال دراندونزي

39434فرانسه1

23821ويتنام2

16915سنگاپور3

12111اياالت متحده آمريكا4

656هند5

353ژاپن6

جمع كل واردات اندونزي: 1144 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 31. مهم ترين رقباي موجود در تأمين چربيها و روغنهاي حيواني يا نباتي 
در بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به اندونزي 
(ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال دراندونزي

2124126مالزي1

1157814سنگاپور2

67568استراليا3

63778شيلي4

39605تايلند5

35544ژاپن6

جمع كل واردات اندونزي: 80707 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 32. مهم ترين رقباي موجود در تأمين فراورده هاي گوشت و آبزيان در 
بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال در اندونزي

307321چين1

302321سنگاپور2

233216تايلند3

187513مالزي4

154611استراليا5

5444فرانسه6

جمع كل واردات اندونزي: 14458 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 33. مهم ترين رقباي موجود در تأمين شکر و شيريني  در بازار اندونزي  
طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار كاال 
دراندونزي

17811728استراليا1

9997616تايلند2

465927برزيل3

342375امارات متحده عربي4

323065انگلستان5

309145چين6

جمع كل واردات اندونزي: 639959 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 34. مهم ترين رقباي موجود در تأمين کاکائو و فراورده هاي آن در بازار 
اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به اندونزي
(ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال دراندونزي

1814124ساحل عاج1

1652122مالزي2

1113815غنا3

918712گينه نو4

801311سنگاپور5

32934كامرون6

جمع كل واردات اندونزي: 76031 ميليون دالر

www.trademap.org

جدول 35. مهم ترين رقباي موجود در تأمين فراورده هاي آرد غالت و نشاسته 
در بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال دراندونزي

2048730مالزي1

842212هلند2

816712چين3

804412فيليپين4

46747سنگاپور5

40556تايلند6

جمع كل واردات اندونزي: 67631 ميليون دالر

www.trademap.org
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جدول 36. مهم ترين رقباي موجود در تأمين سبزيجات، ميوه، خشکبار و  
فراورده هاي آنها در بازار اندونزي طي سال 2006

مهم ترين رقباي موجودرديف
( صادر كنندگان)

ارزش صادرات كاال به 
اندونزي (ميليون دالر)

سهم كشور از كل بازار 
كاال دراندونزي

982723اياالت متحده آمريكا1

941922چين2

38919استراليا3

31757كانادا4

28407سنگاپور5

20815تايلند6

جمع كل واردات اندونزي: 42802 ميليون دالر

www.trademap.org

5. سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي در اندونزي  در فاصله سالهاي 2002 تا 2006  متغير بوده است. 
بر اساس گزارش دفتر حمايت از سرمايه گذاري1 در سال 2003، سرمايه گذاري مصوب 
خارجي  با 44 درصد افزايش نسبت به سال 2002 به 14400 ميليون دالر رسيد، اما 
به دنبال حادثه مهلك سونامي در سال 2004، سرمايه گذاري خارجي در اندونزي به 10/4 
ميليارد دالر تنزل يافت كه يك سوم سطح سرمايه گذاري شده پيش از بحران اقتصاد آسيا 

است. 

اندونزي،  در  سرمايه گذاري  جاذبه هاي  ايجاد  دنبال  به  ميالدي   2005 سال  اول  نيمه 
سرمايه گذاري خارجي در اين كشور 70 درصد رشد كرد. با تغيير قوانين و ثبات سياسي 
افزايش روبه رو شده و در سال 2006 به  با  نسبي مقدار سرمايه گذاري خارجي مجدداً 

1. Investment Coordinating Board (BKPM)
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نزديك 15640 ميليون دالر رسيد. 

در  را  گذاري  سرمايه  بيشترين  كه  خدمات  بخش  اقتصادي  مختلف  بخشهاي  درميان 
است.  رسيده  درصد  نزديك 14  به  سال 2006  در  درصد)    57/3( داشته  سال 2002 
سرمايه گذاري در اين بخش كه به طور خاص درقسمت حمل و نقل و ارتباطات بوده به 

شدت كاهش يافته است. 

افزايش عمده در بخش صنعت روي داده كه سهم آن از 33 درصد در سال 2002 به 55 
درصد در سال 2006 افزايش يافته است.، رشته صنعتي ماشين آالت و صنايع الكترونيك 
ساختمان، مواد شيميايي ودارويي  بيشترين سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده اند 
و پس از آن صنايع كاغذ و چاپ و مواد  غذايي قرار دارند. بخش كشاورزي پنج درصد 

سرمايه گذاريها و معدن تنها دو درصد را به خود اختصاص داده اند.

43 درصد از سرمايه گذاريها متعلق به كشورهاي آسيايي است، كشورهايي كه بيشترين 
ژاپن  و  جنوبي  كره   ، انگليس  سنگاپور،  از:  عبارت اند  دارد  تعلق  آنها  به  گذاري  سرمايه 

)توسط شركتهاي هوندا، تويوتا، نيسان ). 

ضمن اينكه شركتهايي از كشورهاي هند، سنگاپور، مالزي و آلمان نيز مطالعاتي را براي 
اجراي طرحهاي سرمايه گذاري در دست انجام دارند. دولت درصدد پيدا كردن راهي براي 
در  ميليارد دالر  آينده 150  پنج سال  نظردارد طي  در  و  است  جذب سرمايه هاي خارجي 
ساخت جاده ها، نيروگاه ها و ديگر پروژه هاي زيرساختي سرمايه گذاري كند كه اين سرمايه ها 

باعث ارتقاي نرخ رشد اقتصاد و ايجاد فرصتهاي شغلي در اندونزي مي شود. 

داليل افزايش سرمايه گذاري خارجي  در اندونزي عبارت اند از : برقراري ثبات سياسي، 
اقدام دولت درخصوص مبارزه با فساد اداري، تالش جهت برقراري امنيت، اصالح درقوانين 

ومقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي وخصوصي سازي.

به  را  اندونزي  در  انجام شده  خارجي  سرمايه گذاري  ميزان   ،38 و  جدولهاي شماره 37 
تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و كشورهاي سرمايه گذار نشان مي دهند.
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جدول 37 . سرمايه گذاري مصوب خارجي به تفکيک بخشهاي اقتصادي در 
اندونزي در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 

20022003200420052006بخش

9966/614361/610423/513579/215634/0كل سرمايه گذاري (ميليون دالر)

4/81/83/34/55/6كشاورزي (درصد)

4/7123/45كشاورزي

0/10/700/90جنگلداري

00/21/30/10/6ماهيگيري

0/50/10/75/71/9معدن (درصد)

33/246/661/444/454/5صنعت (درصد)

2/73/67/14/76/5غذايي

10/93/911نساجي

0/10/30/20/60/2كفش و كاالهاي چرمي

0/41/70/20/80/4چوب 

0/19/10/61/78/8كاغذ و چاپ

18/821/232/821/29/1شيميايي و دارويي

2/90/51/71/20.6الستيك و پالستيك

0/450/52/75/7فلزات  غير معدني

3/62/49/85/119/2ماشين آالت و صنايع الكترونيك

0000.10ابزار دقيق

2/81/44/14/62/8وسايل نقليه موتوري

0/40/60/50/60/2ساير

0/92/56/20/28/9برق، گاز و آب
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3/36/39/313/115/2ساخت و ساز

57/342/622/832/213/9خدمات

8/93/464/87/2بازرگاني و تعميرات

2/64/55/91/91/6هتل و رستوران

37/3325/622/92/1حمل و نقل و ارتباطات

0/10/43/30/90/3فعاليت عمراني و كسب و كار

8/42/421/72/8ساير خدمات

Indonesian Investment Coordinating Board )BKPM(

جدول 38. سرمايه گذاري مصوب خارجي به تفکيک کشور در اندونزي در فاصله 
سالهاي 2002 تا 2006 

20022003200420052006كشور

9966/614361/610423/513579/215634/0كل سرمايه گذاري(ميليون دالر)

1411/418/815/612.5اروپا (درصد)

2/42/52/53/50.4هلند

0/100/10/10بلژيك

7/57/112/611/36.5انگلستان

0/41/20/30/30/1آلمان

000/10/10.2ايتاليا

2/60/50/10/10/1فرانسه

0/100/101اسپانيا

000/100/4لوكزامبورگ

0/702/90/23/6سوئيس

0/10/10/10/10/2ساير
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4/83/224/72/7آمريكا (درصد)

4/71/51/30/70/9اياالت متحده آمريكا

0/1003/91/6كانادا

0/11/70/70/10/2ساير

6322/962/64942/5آسيا (درصد)

17/21/80/20/92/2هنگ كنك

5/28/716/28/72/7ژاپن

3/81/243/14/9كره جنوبي

0/82/34/64/316مالزي

0/60/50/10/10/3فيليپين

33/95/65/92912/3سنگاپور

0/51/80/31/50/8چين

0/80/80/711/6تبت

0/10/10/90/10/9تايلند

0/100/90.20/5هند

002900عربستان

0000/10/1ساير

2/80/94/63.80/2استراليا (درصد)

931/93/51/110/9آفريقا (درصد)

6/429/68/525/831/2ساير (درصد)

Indonesian Investment Coordinating Board )BKPM(

بيشتر سرمايه گذاريهاي مستقيم در اندونزي از كشورهاي آسيايي شامل سنگاپور، مالزي، 
كره جنوبي و ژاپن و در سالهاي اخير چين هستند. در اروپا نيز انگليس و هلند در اندونزي 
به ساير كشورها دارند. بيشترين سرمايه گذاري در چند  سرمايه گذاري بيشتري نسبت 
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سال گذشته در صنايع شيميايي و دارويي )1/5 ميليارد دالر)، صنايع كاغذ سازي )395 
ميليون دالر ) ، بخش معدن )252 ميليون دالر)، صنايع غذايي )190 ميليون دالر) و 

ساختمان )149 ميليون دالر) بوده است.

شركت سنگاپوري Temasek مالك 35 تا 42 درصد از شركتهاي مخابراتي  اندونزي و 
اپراتور دوم موبايل اندونزي به نامهايTelkomsel و. Indosatاست. 70 درصد اپراتور سوم 
متعلق به شركت  مالزيايي تلكوم  است و چند شركت كوچك مالزيايي نيز مالك 95 درصد 
اپراتورهاي كوچك هستند. كره جنوبي نيز متعهد به راه اندازي يك كارخانه توليد خمير 
كاغذ با سرمايه گذاري 1/3 ميليارد دالر در اندونزي شده است. بر اساس قوانين جديد، 
سرمايه گذاري در بخش بيمه تا 80 درصد، داروسازي تا 75 درصد، خدمات درماني تا 65 

درصد و ساختمان تا 55 درصد آزاد است.
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به رغم سابقه طوالني روابط سياسي بين دو كشور از سال 1330 هجري شمسي، رابطه 
بين دوكشور طي دو دهه اخير تحرک بيشتري داشته است؛ هرچند درطول اين مدت نيز 

اين روابط داراي افت وخيزهايي بوده است. 

با وجود نقاط مشترک فيمابين دوكشور از قبيل عضويت دوكشور در سازمانهاي بين المللي 
تخصصي  سازمانهاي  از  وبسياري  اوپك  اسالمي،  كنفرانس  تعهد،  عدم  نهضت  همچون 
از  بعضي  در خصوص  دو كشور  مواضع  نزديكي  و  فرهنگي  تشابهات  وجود  و  بين المللي 
مسائل بين المللي وباالخره توان دو كشور براي رفع قسمتي از نيازمنديهاي اقتصادي ديگر، 

روابط تجاري چندان گسترش نيافته است.

قائل  ايران محدوديتي  اسالمي  با جمهوري  اقتصادي  روابط  توسعه  براي  اندونزي  دولت 
نبوده واز گسترش روابط اقتصادي دوجانبه استقبال كرده است. با اين حال روابط اقتصاي 

به رغم تمايل طرفين پيشرفتي متناسب با ظرفيتهاي بالقوه دو كشور نداشته است. 

وزارت  كار  دستور  در  پيوسته  اقتصادي  روابط  توسعه  جهت  مناسب  راهبردهاي  يافتن 
امورخارجه قرار داشته و در كنار برگزاري جلسات مختلف با مقامات اندونزيايي وسازمانهاي 
ذيربط داخلي،اجراي مفاد تفاهمنامه نهمين اجالس كميسيون مشترک به عنوان يكي از 

راهبردي توسعه روابط اقتصادي در دستور كار قرار دارد.

درحال حاضر عمده روابط اقتصادي دو كشور دربخش تجارت ومبادله تجاري خالصه شده 
عملي  به  موفق  دوكشور، طرفين  ميان  مختلف  موافقت نامه هاي  باوجود  ومتأسفانه  است 
كردن آنها نشده اند. مهم ترين موانع موجود برسرراه توسعه روابط تجاري دو كشور، بعد 
مسافت، ساختار اقتصادي مشابه، كيفيت كاالهاي توليدي دو كشور و نداشتن شناخت از 

توانايي هاي دو كشور است.

فصل ششم
وضعيت مبادالت بازرگاني با ايران
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1. تراز تجاري
تراز تجاري دو كشور همواره به نفع طرف اندونزيايي بوده است. به طور كلي ايران در 
ايران  تجارت  خصوص  در  وهيچگاه  نداشته  موفقيتي  چندان  اندونزي  به  صادرات  امر 

واندونزي توازن برقرار نبوده است،

اندونزي  به  نفتي  غير  صادرات  گسترش  مؤثري جهت  اقدامات  بايد  دراين خصوص  كه 
صورت پذيرد. روند منفي تراز تجاري در سالهاي اخير شدت گرفته و تنها در سال 1381 و 
1382 اندكي كمتر شده  كه به دليل مشكالت ناشي از سونامي و ساير مشكالت اقتصادي 

اندونزي بوده است. 

در سالهاي اخير به ويژه در پنج سال گذشته تحركاتي براي گسترش فعاليتهاي تجاري 
با توجه به  با تأخيرهمراه بوده است.  آنها  به  به نظر مي رسد كه عمل  اما  صورت گرفته 

پتانسيلهاي موجود بايد درجهت تغيير روند تجاري با اندونزي تالش كرد. 

جدول شماره 39 و نمودار 1، وضعيت تراز تجاري ايران و اندونزي را طي سالهاي اخير 
نشان مي دهد.

 جدول 39. بررسي روند مبادالت تجاري از سال 1377 تا 1385
 )ارزش: هزار دالر ( 

137713781379138013811382138313841385سال

42311231711379421815803068116869527775891480صادرات

433969148615601591911102733128153185657287891312925واردات

تراز 
تجاري

-39165-79169-144636-49730-44733-60036-98705-210133-221445

1 ITC ماخذ : گمرک جمهوري اسالمي و

1. )براي سال 1384 و 1385 به دليل تفاوت زياد با آمار گمرک از آمار ITC  استفاده شده است.)
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نمودار1.  تراز بازرگاني ايران با اندونزي از سال 1377 تا 1385

مهم ترين داليل كسري تراز تجاري ايران به اندونزي به قرار زير است:
وجود بازار در كشـورهاي منطقه براي بسـياري از كاالهاي ايراني و بعد مسـافت با  � 

اندونزي
آهنگ كند صادرات ايران به اندونزي (بسـيار كمتر از رشد واردات كشور) و آهنگ  � 

تند صادرات اندونزي به ايران (بيشتر از رشد صادرات  اندونزي )
نداشتن شناخت از بازار و نا آشنايي با كشور اندونزي از سوي بازرگانان ايراني  � 

وجود رقباي قدرتمند در جنوب شـرقي آسيا كه مبادالت تجاري زيادي با اندونزي  � 
دارند.

 2. واردات اندونزي از ايران
صادارت ايران به اندونزي تا قبل از سال 1365 صفر وتراز تجاري همواره منفي وبه نفع 
طرف اندونزيايي بوده است. درسال 1371 ارزش صادرات غير نفتي ايران به اندونزي تنها 
برابر با 1/372 ميليون دالر بوده كه نسبت به سال 1370 كاهش داشته است. درسالهاي 
بعد  صاردات ايران به اندونزي با افزايش همراه بوده و  در سال 74 ميزان صادرات غير 
به  صادرات   ،1370 دهه  سالهاي  بقيه  است.  رسيده  دالر  ميليون   7/4 ميزان  به  نفتي 
اندونزي با نوساناتي همراه بوده، در بعضي از سالها بسيار كم و در بعضي سالها افزايش 
داشته تا در سال 1379 كه به 12 ميليون دالر رسيده  است.  افزايش ارزش صادرات ايران 
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به اندونزي درهفت سال گذشته به داليل مختلف از جمله افزايش قيمت نفت و مشتقات 
آن  روند صعودي پيموده وبنا بر گزارشهاي ITC   در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 )برابر 
1380 تا 1385) با ميزان چهار درصد رشد ساليانه به  معادل 92ميليون دالر در سال 
2006 رسيده است. هرچند اين مقدار كمتر از 0/2 درصد صادرات ايران است.  صادرات 
نفتي ايران به اندونزي نيز كه تا سال 2003 ادامه داشته )هرچند بسيار كم بوده) از سال 

2004 قطع شده است.

مواد  نفتي،  مشتقات  از:   عبارت اند  اندونزي  به  ايران  صادراتي  كاالهاي  ترين  عمده 
شيميايي و پتروشيمي، ميوه وخشكبار، مواد معدني و سنگ مرمر.

در ادامه به تحليل صادرات برخي از كاالهاي ايراني به اندونزي مي پردازيم.

 2-1. مشتقات نفتي 

مشتقات نفت مهم ترين صادرات ايران به اندونزي بوده و 41 درصد از ارزش كل صادرات  
را به خود اختصاص داده است. قير نفت، مومهاي نفتي، وازلين، پارافين  از محصوالت 

صادراتي اين گروه است. 

افزايشي و رشد آن 41  اندونزي در سالهاي اخير  به  اين محصوالت  روند رشد صادرات 
درصد بوده است.

2-2.  مواد شيميايي )شامل مواد شيميايي ارگانيك و ساير مواد 
شيميايي( 

دومين گروه صادرات ايران به اندونزي مواد و محصوالت شيميايي ارگانيك و غيره است 
كه روي هم بيش از  54 درصد از صادرات را به خود اختصاص داده است. پارااكسيلين، 
الكل بنزن خطي، اتيلين، پروپلين، اتيلن،پروپيلن و بوتادين مليح شده مهم ترين ماده 

شيميايي صادر شده به اندونزي بوده است.

ميزان رشد ساليانه صادرات مواد شيميايي ارگانيك در فاصله 5 سال گذشته صفر درصد 
بوده اما ساير مواد شيميايي به دليل بسيار كم بودن صادرات آنها در سالهاي گذشته با 

وجود ارزش متوسط، افزايشي معادل 500 درصد در سال داشته است.
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2-3.  ميوه تازه و خشك 

سومين گروه از محصوالت  صادراتي ايران به اندونزي ميوه تازه و خشك است كه نزديك 
به 2/3 درصد صادرات را به خود اختصاص داده است. خرما مضافتي تازه يا خشك كرده، 

انجير و انگور مهم ترين ميوه تازه و خشك صادر شده به اندونزي بوده است.

ميزان رشد ساليانه صادرات ميوه تازه و خشك به اندونزي در فاصله سالهاي گذشته 5 
درصد بوده است.

2-4.  سنگ 

چهارمين محصول  صادرات ايران به اندونزي شامل سنگ و غيره است كه بيش از 1/4 
درصد صادرات را به خود اختصاص داده است.

سنگ مرمر و تراش مهم ترين سنگهاي صادر شده به اندونزي بوده است صادرات اين 
نوع سنگها به اندونزي در يكي دوسال اخير شروع شده است.

جدول شماره40 و نمودار شماره 2، وضعيت صادرات ايران به اندونزي را نشان  مي دهند.

 جدول 40. ارزش واردات اندونزي از ايران در سال 2006 به تفکيک 
گروه کااليي 

نوع كاالرديف

واردات جهاني واردات از ايران

ارزش
رشد

ساليانه 
(درصد)

ارزش
سهم 
بازار 
جهاني

91,4534610654651جمع كل

37,70461190413131نفت و سوختهاي معدني1

32,816034392031مواد شيميايي ارگانيك2

16,1075007818441ساير محصوالت شيميايي3

2,07353278441ميوه تازه و خشك4
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83,7000.3 1,239سنگ و ساير مواد ساختماني5

218147201-956مواد شيميائي غير ارگانيك6

187,403,5960.5-147رآكتور و ماشين آالت7

562,865,1080.9-135آهن و فوالد8

25782,3891.7-125پنبه9

خمير چوب، مواد سلولزي، فيبري 10
4711852,7452.6و غيره

1906491 32سبزيجات خوراكي و ريشه ها11

نمك، آهك، گچ و سيمان، سنگ 12
243995561-32وسولفور

41347910-19قهوه و چاي13

428020 11سبزيجات، ميوه، خشكبار14

10573,107,7830.2ابزار الكترونيكي15

*20897422*0ساير   16
ماخذ : گمرک جمهوري اسالمي

نمودار 2. ترکيب صادرات جمهوري اسالمي ايران به اندونزي در سال 2006
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3. صادرات اندونزي به ايران
واردات ايران از اندونزي در فاصله دو دهه گذشته هميشه بسيار زيادتر از صادرات به آن 

كشور بوده است. هرچند در دهه 1370 نوسانات فراواني داشته است.

 درسال 1372ميزان واردات ايران برا بر با 194/98 ميليون دالر بوده است. اما در سالهاي 
بعد از آن به 58 ميليون و با يك افزايش ناگهاني در سال 1375 به 205 ميليون مي رسد. 

اين نوسانات در دهه 70 ادامه داشته است.

بر اساس آمارهاي ITC  ميزان صادرات اندونزي به ايران در سال 2006 برابر 313 ميليون 
دالر بوده و در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 ساليانه به ميزان 25 درصد رشد داشته است 
كه اين ميزان تنها 0/3 درصد از صادرات اندونزي را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر حجم 

مبادالت تجاري ايران و اندونزي بسيار كم است. 

عمده ترين كاالهاي وارداتي كشورمان از اندونزي عبارت اند از كاغذ و مقوا، الستيك و 
محصوالت وابسته به آن، چربي و روغنهاي نباتي ، منسوجات و رشته هاي سنتتيك و 
پلي استر، چربيهاي روغني، مواد شوينده، چاي وقهوه، آهن وفوالد، ماشين آالت برقي.

جدول شماره 4 و نمودار شماره 3، وضعيت صادرات اندونزي به ايران را در سال 2006 
نشان  مي دهند. 

جدول 41. ارزش صادرات اندونزي به ايران در سال 2006 به تفکيک گروه 
کااليي 

عنوانرديف

صادرات به جهانصادرات به ايران 

ارزش 
رشد 

ساليانه 
(درصد)

ارزش
سهم 
بازار 
جهاني

312,893251007986161جمع كل محصوالت

89,196312,805,3391.9كاغذ و مقوا و محصوالت آنها1

52,105845,529,1324.8الستيك و محصوالت الستيكي2
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50,63968606993915چربيها و روغنهاي حيواني يا نباتي3

24,486251,357,6694.9رشته هاي سنتتيك4

22,966471,262,1320.4چدن، آهن و فوالد5

13,0802861,1650.4مصنوعات از چدن، فوالد و آهن6

12,00521,150,2643.2الياف سنتتيك يا مصنوعي7

9,259317,291,4090.4ماشين آالت و تجهيزات برقي8

عمليات تكميلي منسوجات 9
15127,4900.8-7,312(رنگرزي، چاپ)

6,420574,362,3470.3رآكتورها و ماشين آالت 10

4,6081518836661محصوالت شيميايي آلي11

169205604-3,079قهوه، چاي و ادويه12

2,954177065791ساير محصوالت شيميايي13

5386,5940.8-2,021شيشه و مصنوعات شيشه اي14

1,60221172,1750.8ساير مصنوعات15

303,355,6253.1-1,383چوب و مصنوعات چوبي16

171,948,9681.4-1,254مبلمان و دكوراسيون منزل17

ميوه  و خشكبار و خالل پوست 18
9652258090مركبات

پالستيك و محصوالت 19
83910017380391پالستيكي

صابون، موم و شمع و مدلسازي 20
403767971-657آنها

ماخذ : گمرک جمهوري اسالمي
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نمودار 3. ترکيب واردات جمهوري اسالمي ايران از اندونزي در سال 2006

4. روابط اقتصادي دو كشور
مناسبات دو جانبه در فضاي جديد اندونزي طي چند سال گذشته شكل گرفته  و مقامات 
رؤساي جمهور  سفر  اند.  داشته  رايزني  و  ديدار  يكديگر  با  مختلف  در سطوح  كشور  دو 
سابق )عبدالرحمن وحيد و خانم مگاواتي ) و رئيس جمهور فعلي آقاي يودويونو، رؤساي 
مجمع مشورتي خلق )امين رئيس و هدايت نور وحيد )، رئيس مجلس نمايندگان )آونگ 
بهداشت،  معدني،  منابع  انرژي   فناوري،  و  تجارت، تحقيقات  خارجه،  وزراي   ،( الكسونو 
ورزش و جوانان و معاونين چند وزارتخانه، رئيس بخش خاورميانه اتاق بازرگاني، بخش 
خصوصي و رئيس منطقه آزاد باتام به ايران و همچنين سفرجناب آقاي هاشمي رفسنجاني 
رئيس جمهور وقت كشورمان در تاريخ دهم شهريور ماه 1373 به جاكارتا جهت شركت 
در كنفرانس غير متعهدها جناب آقاي دكتر عارف، معاون اول رئيس جمهور  وقت، جناب 
آقاي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهور، حضرت آيت الل شاهرودي رياست محترم 
قوه قضائيه، آقاي حداد عادل رياست محترم مجلس شوراي اسالمي، رحيم مشائي معاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزراي محترم امور خارجه و 
بازرگاني، سفر وزير علوم، تحقيقات و فناوري كشورمان به اندونزي، سفر دبير كل وزارت 
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فرهنگ و گردشگري اندونزي به تهران و برگزاري جشنواره فرهنگي به اندونزي و متقاباًل 
سفر هيئت نمايشگاه قرآني سازمان فرهنگ و ارتباطات كشورمان به اندونزي، سفر رئيس 
اتاق بازرگاني ، نمايندگان مجلس و برخي از ديگر مقامات سياسي، اقتصادي و پارلماني 

كشورمان از اندونزي، از جمله موارد قابل ذكر هستند.

روابط و همكاريهاي دو كشور در مجامع و سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل، 
نهضت عدم تعهد و سازمان كنفرانس اسالمي همواره دوستانه و هماهنگ  بوده و تا به 
حال نتايج مثبتي را به همراه داشته است. زمينه هاي بسياري جهت ارتباط ميان مسئوالن 
دوكشور وجود دارد؛ از جمله عضويت دو كشور درسازمانهايي نظير G11,D8,OIC، جنبش 

غير متعهدها، اوپك و... كه موجب تثبيت روابط سياسي شده است.

4-1.  سفرهاي مقامات

در شش سال گذشته مقامات رسمي دو كشور، بارها به صورت رسمي به كشور مقابل سفر 
كرده اند. در زير، فهرست مهم ترين سفرهاي رسمي مقامات در كشور ارائه شده است:

سـفر وزير تحقيقات وفناوري اندونزي به كشـورمان بنابه دعوت جناب آقاي معين  � 
وزيرعلوم وتحقيقات وفناوري (12 لغايت 16اسفند 1381) وامضاي بيانيه مشترك.

سـفر جنـاب آقاي دكتر واليتي فرسـتاده ويژه رئيس جمهور بـه اندونزي درتاريخ  � 
.1381/12/25

سفرسركار خانم كروبي جهت شركت در اجالس زنان. � 
سـفر معـاون وزير خارجـه اندونزي در ارديبهشـت مـاه 1382 � به تهـران وامضاي 

يادداشت تفاهم مشاوره سياسي دو جانبه.
سفر وزير امور خارجه اندونزي در خرداد 1382 � جهت شركت دراجالس وزراي امور 

خارجه كنفرانس اسالمي.
. سفر جناب آقاي شريعتمداري به اندونزي در سال 1382 �

سـفر خانم مگاواتي رئيس جمهوري اندونزي به همراه خانم سـوائدي وزير تجارت  � 
.8-D وصنعت به تهران در تاريخ 1382/11/29 جهت شركت در اجالس

سـفر آقاي معتمدي وزير ارتباطات و فناوي اطالعات به همراه هيئت جهت شركت  � 
در هشتمين اجالس كميسيون مشترك در تاريخ 2/8 لغايت 83/2/11.
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حضور هيئت اندونزيايي در نهمين اجالس كميسـيون مشـترك اقتصادي وتجاري  � 
درتهران.

سـفرجناب آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسالمي ايران در ارديبهشت  � 
ماه 1385.

سـفر جناب آقاي حداد عادل رئيس محترم مجلس شـوراي اسـالمي كشورمان در  � 
بهمن ماه 1385

سفر حضرت آيت اهلل شاهرودي رياست محترم قوه قضايي در اسفندماه 1385 �
سـفر هيئت اندونزيايي به ايران در خصوص مذاكره تجاري ترجيحي در ارديبهشت  � 

ماه 1385( دور اول مذاكرات)
سـفرهيئت اندونزيايـي به ايران درخصـوص مذاكره تجارت ترجيحـي در آذر  ماه  � 

1385( دور دوم مذاكرات )
سفر معاون محترم وزير و مدير كل صنايع كوچك ومتوسط وهيئت همراه ايران در  � 

سيزدهم شهريور ماه 1386
سفر رئيس جمهور اندونزي آقاي يودويونو در اسفند 1386 � به ايران 

4-2. تفاهم نامه ها

فهرست مهم ترين يادداشت تفاهمها وموافقت نامه هايي كه تا كنون بين ايران واندونزي 
منعقد شده به قرار زير است:

يادداشـتهاي تفاهم اولين تا چهارمين اجالس كميسـيون مشترك اقتصادي ايران  � 
واندونزي تا قبل از سال 1378 

يادداشـت تفاهم پنجمين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و اندونزي،  در  � 
تهران، در مهرماه 1379

يادداشـت تفاهم ششمين اجالس كميسـيون مشـترك اقتصادي ايران و اندونزي  � 
جاركارتا در آبان ماه 1380

يادداشت تفاهم هفتمين اجالس كميسـيون مشترك اقتصادي ايران و اندونزي در  � 
آذرماه 1381

امضا و ابالغ موافقت نامه بازرگاني در سال 1382 �
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( بيانيه مشترك ايران و اندونزي (مهرماه 1382 �
امضاي يادداشت تفاهم همكاريهاي منطقه آزاد كيش وشركت توسعه صنعتي با تام  � 

اندونزي درسال 2004
امضاي موافقت نامه همكاري مشاركت جامع اقتصادي وتجاري فيمابين دو كشور در  � 

خصوص توسعه تجارت (تعرفه هاي ترجيحي )درسال 2004
امضاي يادداشـت تفاهم صندوق ضمانـت صادارت ايران وصنـدوق بيمه صادراتي  � 

اندونزي در سال 2004
يادداشـت تفاهم هشـتمين  اجالس كميسيون مشـترك اقتصادي ايران و اندونزي  � 
جاكارتا در آبان ماه 1383 و نهايي شـدن موافقت نامه هاي دو جانبه مهمي از جمله 
حمايـت متقابل از سـرمايه گذاري، اجتنـاب از اخذ ماليات مضاعـف، همكاريهاي 
گمركـي، تضمين صادرات و مبارزه با مواد مخدر، مشـاركت در نمايشـگاه هاي بين 

المللي يكديگر، تشكيل شركتهاي سرمايه گذاري مشترك و....
يادداشت تفاهم نهمين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و اندونزي درتهران  � 
درخرداد ماه 1384 و امضاي موافقت نامه مشـاركت جامع اقتصادي، حمايت متقابل 
از سرمايه گذاري، يادداشت تفاهم همكاريهاي شيالت و مبارزه با مواد مخدر، تفاهم 
نامه براي حضور شركتهاي بيمه وبانكهاي اندونزيايي درمناطق آزاد ايران وگسترش 
فعاليتهاي بانكي، موافقت نامه در زمينه  حمل ونقل وارتباطات، شـامل همكاريهاي 
پستي ومخابراتي و IT استفاده از فرودگاه پيام مديريت فركانس، برقراري سرويس 
رومينگ بين دو كشـور، توافق جهت همكاري در زمينـه تكنولوژي فضايي، دعوت 
از اندونزي براي پيوسـتن به كريدور شمال – جنوب، ارائه تسهيالت ترانزيتي براي 

.CIS صادرات اندونزي به كشورهاي
موافقت نامه تشويق وحمايت متقابل از سرمايه گذاري در اجالس نهم به امضا رسيده  � 

و در 84/5/6 به مجلس تقديم شده است.
 �  يادداشـت تفاهم لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت و اعالم 

همكاري ايران در ساخت پااليشگاه 300 هزار بشكه اي در اندونزي.
امضاي موافقت نامه اجتناب ازاخذ ماليات مضاعف كه در هشـتمين اجالس به امضا  � 

رسيد و در اوايل سال85 نيز به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد.
شـش سـند همـكاري كـه در سـفر سـال 1385 � جنـاب آقـاي احمـدي نـژاد 
 رئيـس جمهـور محتـرم كشـورمان بـه اندونـزي امضـا شـد بـه شـرح زيـر :
1- موافقت نامـه همكاري گمركي  2- يادداشـت تفاهم همكاريهـاي انرژي ايران و 
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 -4  SMIS  اندونـزي   3- يادداشـت تفاهم همكاريهاي صنايع كوچك و متوسـط
يادداشـت تفاهم همكاريهاي علمـي و فني   5- برنامه مبـادالت فرهنگي ايران و 

اندونزي 1385 تا 1387،  6- يادداشت تفاهم ساخت پااليشگاه در اندونزي.
امضاي قرارداد تشـكيل شـركت مشـترك ميان ايران و اندونزي براي ساخت يك  � 
كارخانه توليد كود شـيميايي با سـرمايه گذاري مشـترك دو كشور در حوزه پارس 
جنوبي در سال 1385 كه در زمان سفر آقاي حداد عادل به اندونزي صورت گرفت. 
ارزش اين سـرمايه گذاري در حدود 700 ميليون دالر اسـت. از جمله مباحث مهم 
مطرح شده در اين سفر تأسيس خط مستقيم هوايي بود كه مقدمات آن فراهم آمده 

و به زودي عملي خواهد شد.
 � امضاي تفاهم نامه همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار ايران با آژانس ناظر بر بازار 
سـرمايه و نهادهاي مالي اندونزي توسـط  علي صالح آبادي (رئيس سـازمان بورس 
و اوراق بهـادار) و فـواد رحماني از اندونزي در بهمن 1386 شـامل تبادل اطالعات، 
همـكاري براي ارتقاي سـطح نقدينگي در بازارهاي اوراق بهادار دو طرف، بررسـي 
فرصتهـاي همكاريهـاي راهبردي جهـت پذيرش و داد و سـتد متقابـل، برگزاري 
دوره هاي آموزشـي و سـاير امور مرتبط در بازار سـرمايه و غيره بر اسـاس آخرين 
آمارهـا، بورس اندونزي در سـال 2007 ميالدي با ارزش جـاري بيش از 200 ميليارد 

دالر در مكان دوم برترين بورسهاي قاره آسيا ( پس از چين) قرار دارد.
امضـاي تفاهم نامه همكاري ايجاد پااليشـگاه در اندونزي. مشـاركت سـاخت اين  � 
پااليشـگاه ميان شـركتهاي پترامينا (اندونزي )، پتروفيلد (مالزي) و توسعه صنايع 
پااليشـي يكي از شـركتهاي زيرمجموعه شـركت ملي پااليش و پخش فراوده هاي 

نفتي ايران است.

4-3. هيأتهاي تجاري

غالب تفاهمات انجام شده در زمينه هاي تجاري بوده و در جهت اجراي تفاهمات، تاكنون 
چندين هيئت ميان دو كشور مبادله شده كه نشان از اهميت اسناد امضا شده از سوي 
طرفين و خواست و اراده سياسي دو كشور در جهت اجراي توافقات دارد. سفرهاي متعدد 
طرف اندونزيايي به منظور ساخت پااليشگاه، سفر هيئت وزارت صنايع اندونزي در راستاي 
اجراي مفاد سند همكاريهاي SMIS سفر هيئت مجلس و همچنين رئيس مجمع مشورتي 
خلق اندونزي به تهران و سفر آقاي دكتر علوي شهاب، نماينده ويژه رئيس جمهور اندونزي 
به منظور پيگيري اسناد امضا شده در جريان سفر رئيس جمهور كشورمان به اندونزي و 
همچنين سفر وزاري بهداشت و ورزش و جوانان اندونزي و طرح يادداشت تفاهم همكاريها 
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كه مورد اخير به امضا رسيد، در همين راستا انجام پذيرفته است. سفر آقاي بروجردي 
رئيس كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس كشورمان به اندونزي و سفر رئيس 
قانون  مطالعه  براي  اسالمي  شوراي  مجلس  نمايندگان  همراه  به  ايران  مالياتي  سازمان 
VAT و هيئت دوستي پارلماني مجلس شوراي اسالمي به رياست جناب آقاي محسني به 

اندونزي و سفر مجدد علوي شهاب به تهران نيز قابل ذكر است. 

در زمينه برگزاري نمايشگاه تجاري تاكنون نمايشگاه مستقلي در اندونزي براي ايران يا 
برعكس برگزار نشده اما  در سال 2006 يك نمايشگاه هنر اسالمي ايران در گالري ملي 
اندونزي از سوي سازمان ميراث فرهنگي برگزار شد و برنامه ريزي براي  برگزاري يك 
نمايشگاه تجاري اندونزي در كيش و يك نمايشگاه هنر اسالمي اندونزي در تهران  نيز در 
دست اقدام است. تفاهم نامه هاي فراواني در زمينه تجاري به ويژه برگزاري نمايشگاه در 
دوكشور امضا شده و عملياتي شدن آنها  در جريان است.  درهر حال شركتهاي تجاري 
ايران و اندونزي اغلب در نمايشگاه هاي بين المللي دو كشور شركت مي كنند. اعزام رايزن 
بازرگاني به اندونزي از سوي سازمان توسعه تجارت ايران براي بازاريابي و مطالعات بازار 
در سال 1386 از جمله  فعاليتهاي مفيد در زمينه گسترش تجارت بين ايران و اندونزي 

است.

5. زيرساختهاي موجود بين دو كشور 
بعد مسافت زياد بين ايران و اندونزي  يكي از موانع براي برقراري ارتباط تجاري بين 
دو كشور بوده و ناآشنايي بازرگانان دو كشور از وضعيت بازار و ويژگيهاي اقتصادي و 

اجتماعي جوامع دو طرف يكي از داليل عدم گسترش تجارت بين دو كشور است.

اعتقادات مذهبي به همراه اطالع  به ويژه  بر نزديكي فرهنگي  با تكيه  اما الزم است كه 
رساني مناسب، اقدامات عملي در زمينه تجارت مناسب با اندونزي انجام شود.

5-1. خطوط هواپيمايي 

هيچ پرواز مستقيمي بين ايران و اندونزي وجود ندارد و بازرگانان  معموالً از طريق سفر 
اندونزي سفر  به  امارات  و  قطر  مانند  هواپيمايي خارجي  از طريق خطوط  يا  مالزي  به 

مي كنند.
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5-2. روابط بانكي 

متأسفانه روابط بانكي بين دو كشور چندان  مناسب نيست. زيرا دو كشور شعب بانك در 
كشورهاي يكديگر ندارند. اما در اجالس مختلف اقتصادي بين دو كشور از جمله اجالس 
نهم كميسيون مشترک در سال 1384 بر گسترش و ايجاد شعب بانكي در ايران و اندونزي 

تأكيد شده است، اما هنوز اقدام عملي در اين مورد انجام نشده است.

5-3. قابليتها و ظرفيتهاي موجود 

تحقيقات انجام يافته نشان مي دهدكه پتانسيل صادراتي ايران درتجارت كااليي با اندونزي 
1497 ميليون دالر است كه 27/5 ميليون دالر آن مورد استفاده تجار ايراني قرار گرفته 
بازار مذكور حدود 2 درصد است. به عبارت  ايران در  است.بدين ترتيب كارايي صادارتي 
ديگر 98 درصداز ظرفيت بازار اندونزي كه معادل 1469/5 ميليون دالر بوده، هنوز مورد 
اقداماتي به منظور توسعه  استفاده تجار وبازرگانان كشورمان قرار نگرفته است. چنانچه 
بازار،  كاهش وتسهيل در واردات كاالهاي ايراني در دستور كار دوكشور قرار گيرند، با فرض 
اينكه تنها 49 درصد از كل پتانسل صادارتي ايران در تجارت با اندونزي تحقق يابد، آنگاه 
ميزان صادرات ايران به اندونزي از مرز 734 ميليون دالر فراتر مي رود و درچنين شرايطي 
پيشنهاد مي شود كارايي صادرات غير نفتي ايران دربازار اندونزي از دو درصد به 51 درصد 

يعني بيش از 20برابر افزايش يابد.
كل پتانسيل غير نفتي ايران در تجارت با اندونزي: 1497420 � هزار دالر 

تعداد رديف تعرفه اي كه ايران داراي پتانسيل صادراتي است: 1653 � رديف تعرفه 
ارزش پتانسيل صادراتي تحقق يافته (واردات اندونزي از ايران : 91,453 � هزار دالر 

درصد  درصد پتانسيل صادراتي تحقق يافته: 6/1 �
درصد  درصد پتانسيل صادراتي تحقق نيافته: 93/7 �

ارزش پتانسيل صادراتي تحقق نيافته: 1405967 � هزار دالر 
پيش بيني صادرات ايران به اندونزي در سالهاي آتي: � 

 درصد پتانسيل صادراتي قابل تحقيق: 48 � درصد 
ارزش پتانسيل قابل تحقيق: 718761 � هزار دالر 
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كل ارزش صادرات غير نفتي مورد انتظار درصورت تحقق: 746287 � هزار دالر 

بررسي پتانسيل صادراتي ايران نشان مي دهد كه ايران در صادرات 1563 رديف تعرفه، 
داراي پتانسيل صادراتي است كه دراين ميان براي تعداد 268 رديف تعرفه اي پتانسيل 
صادراتي ايران بيش از يك ميليون دالر است و مجموع ارقام مذكور 1232 ميليون دالر 
از كل پتانسيل صادراتي را تشكيل مي دهند. جدول شماره 42، فهرست مهم ترين اقالم 

پتانسيل دار صادراتي ايران به اندونزي را نشان مي دهد.

جدول 42.  فهرست ده قلم از عمده ترين پتانسيل صادراتي ايران در تجارت با 
اندونزي ارزش : هزار دالر 

شرح كاالكدتعرفهرديف
ارزش كل 
پتانسيل 
صادارتي

درصد پتانسيل 
صادراتي تحقق 

يافته

1010430/46آلومينيوم غيرممزوج به صورت كار نشده1760110

863164/66بنزن (از هيدروكربورهاي حلقوي)2290220

6638527/65پاراكسيلن از هيدروكربورهاي حلقوي3290234

319937/61خرما تازه يا خشك كرده4080410

39241/66كربن (دوده وساير اشكال كربن)5280300

22432/85وازلين، حتي رنگ شده 6271210

قير وآسفالت، طبيعي، آسفالتيت و 7271490
191944سنگ آسفالت دار

روغن وساير محصوالت كه از تقطير 8270799
17271/16قطرانهاي ذغال سنگ به دست مي آيد

212901/42تخم گشنيز 9090920

146951/12قير نفت10271320

همچنين براي تعداد 1295 رديف تعرفه اي، پتانسيل صادراتي ايران كمتر از يك ميليون 
پتانسيل  از  بخشي  تعرفه  رديف  تعداد شش  براي  تنها  مذكور  اقالم  درميان  است.  دالر 
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صادارتي ايران تحقق يافته و براي اغلب رديفهاي تعرفه اي باقيمانده، پتانسيل صادارتي 
كشورمان تحقق نيافته و كارايي صادارتي ايران در بازار اندونزي در حد صفر است كه اين 
ممكن است به دليل نبودن بسترهاي مناسب براي توسعه صادرات به بازار اندونزي باشد. 
جدول شماره 43، پنج قلم كااليي از پتانسيلهاي صادراتي تحقق يافته ايران به اندونزي 

را معرف مي كند.

جدول 43. فهرست 5 قلم از عمده ترين پتانسيلهاي صادراتي تحقق يافته 
ايران درتجارت با اندونزي 

درصد پتانسيلشرح كاالكدتعرفهرديف
صادراتي تحقق يافته

گوگرد (از هر نوع به غير از گوگرد تصفيه 12520300
99نشده)

43/04انجير تازه ياخشك كرده 2080420

39/49زيره سبز 3090930

63/11پنير، غير از پنير پودر يا رنده شده 4040630

19/6انگور خشك (كشمش)5080620

به پروژه هاي  و توجه خاص دولت  اندونزي  توسعه زيرساختها در  به  توجه  با  از يك سو 
عمراني و از سوي ديگر توان باالي كشورمان در صادرات خدمات فني و مهندسي زمينه هاي 
بسياري براي فعاليت شركتهاي كشورمان در اندونزي وجود دارد. در حال حاضر قرارداد 
افزون بر  ساخت يك پااليشگاه 300 هزار بشكه اي ميان طرفين به امضا رسيده است، 
يادداشت تفاهم ساخت كارخانه كود شيميايي با مشاركت 50 درصدي طرفهاي اندونزيايي 
و شركت پتروشيمي ايران در منطقه پارس جنوبي به امضا رسيده و مذاكرات نهايي ميان 
با  را  پروژه  اين  گاز ساخت  فروش  فرمول  نهايي شدن  با  است.  رسيده  پايان  به  طرفين 
همكاري پااليش و پخش فراورده هاي نفتي كشور در حال اجرا دارد. كل سرمايه گذاري اين 
طرح از سوي طرف اندونزيايي صورت مي پذيرد. از جمله فرصتهاي موجود در اين بخش 

هم مي توان به موارد زير اشاره كرد:
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ساخت نيرو گاه گازي و آبي، سد سازي  � 
توسعه شبكه گاز رساني (انتقال و توزيع ) در اندونزي � 

توسعه ميادين گازي و استحصال گاز � 
مشاركت و سرمايه گذاري در ساخت پااليشگاه و تامين نفت سنگين مورد نياز اين       � 

پااليشگاه (در چارچوب يادداشت تفاهم موجود )
ساخت سازه هاي دريايي و خطوط انتقال گاز � 

گاز سوز كردن خودروها ( حداقل در جاكارتا ) و ...  � 
. � Venture Joint مشاركت در پروژههاي مختلف صنعتي به صورت

مشاركت در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي. � 
مشاركت در طرحهاي استخراج معادن. � 

اگر چه براي اين منظور بايد توان فني و مهندسي ايران به درستي به طرفهاي اندونزيايي 
معرفي شود. براي اين منظور بايد شركتهاي كشورمان با حضور در نمايشگاه هاي اندونزي، 
توانمنديهاي صادرات خدمات فني خود را ارائه كنند. حضور شركت IOEC  از كشورمان 

در اين خصوص تا كنون بسيار چشمگير و با اهميت بوده است.

)SWOT( 6. تحليل موقعيت
در اين قسمت براي ايجاد چشم انداز از وضعيت آتي روابط دو كشور وضعيت موجود را 

ارزيابي و تحليل مي كنيم.

6-1. نقاط قّوت رقبا 
قوي بودن اقتصاد كشورهاي رقيب مانند آمريكا، ژاپن، مالزي و سنگاپور �
همسايگي و نزديكي جغرافيايي با بيشتر كشورهاي رقيب. �
� .(WTO) عضويت رقبا در سازمان تجارت جهاني

پيشرو بودن بعضي از رقبا در بازار توليد هواپيما (مانند آمريكا)، خودروهاي سواري  � 
(ژاپن) و ماشين آالت صنعتي و ابزار الكترونيكي در سطح جهاني.

رقابتي بودن قيمت محصوالت كشورهاي رقيب (مانند چين) نسبت به ايران. �
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داشـتن زيرساختهاي مناسـب (بانكي، كشـتيراني، خطوط هــوايي، صدور ويزاي  � 
اقامت) با كشور اندونزي.

داشـتن پيمانهاي سياسي و اقتصادي با بسـياري از كشورهاي رقيب مانند پيمان آ  � 
سه آن و غيره.

نزديكي اندونزي به غرب و كشورهاي داراي تجارت آزاد  � 

6-2. روشهاي رقبا براي بازاريابي در اين كشور 
استفاده از مطالعات بازار براي شناسايي سليقه و ذائقه مشتريان. � 

تطبيق محصوالت صادراتي با ويژگيهاي فرهنگي و مذهبي مردم اندونزي. � 
به كارگيـري راهبرد هاي اسـتاندارد بازاريابي نظير، بر پايي نمايشـگاه، تبليغات از  � 

طريق ماهواره ها و ساير وسايل ارتباط جمعي. 
افزايش كيفيت محصوالت با تدوين استانداردهاي الزم. � 

رقابتي تر كردن قيمت كاالهاي عرضه شده از طريق كاهش قيمت. � 
ايجاد بسترهاي مناسب توسعه صادرات از جمله روابط بانكي، خطوط هواپيمايي � 

فعال كردن نمايندگيهاي سياسي و تجاري كشورهاي رقيب در اندونزي در زمينه هاي  � 
اقتصادي، سرمايه گذاري و بازرگاني.

انجام تحقيقات مداوم در جهت توسعه و تنوع محصوالت. � 
حضور مداوم شركتهاي كشورهاي رقيب در اندونزي و مشاركت در سرمايه گذاريها � 

استفاده  موقعيت  تحليل  روش  از  اندونزي  و  ايران  تجاري  روابط  ارزيابي  و  بررسي  براي 
مي كنيم. براي اين منظور نخست ضعفها و قوتهاي روابط دو كشور را بررسي كرده و سپس 

فرصتها و تهديدات موجود را تحليل مي كنيم. 

جدولهاي شماره 44 و 45، عوامل مؤثر بر روابط تجاري ايران واندونزي را ارائه مي كنند.
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جدول 44. نقاط ضعف و قوت روابط تجاري ايران و اندونزي 

قوتها                                                     ضعفها                                   

 �نداشتن شناخت صحيح از ساليق و الگوهاي 
مصرفي مردم، اقتصاد و فرهنگ اندونزي.

و  بانك  قبيل  از  الزم  ساختهاي  زير   �كمبود 
خطوط هوايي مناسب .

 �كيفيت پائين بعضي از محصوالت صادراتي 
كشور و نداشتن قدرت رقابت با ساير كشورهاي 

رقيب.

زمينه  در  ويژه  به  مناسب  بازاريابي   �كمبود 
و  ميوه  پتروشيمي ،  و  شيميايي  محصوالت 
و  فني  خدمات  و  شكالت  و  شيريني  خشكبار، 

مهندسي از جمله نفت و گاز 

براي  رسانه اي  تبليغات  از  نكردن  استفاده   � 
معرفي محصوالت.

 �كوچك بودن اندازه بنگاه هاي صادراتي ايران 
در مقايسه با رقبا.

مناسب  اقتصادي  و  مالي  توان   �نداشتن 
صادركنندگان ايراني در مقايسه با ساير رقبا.

 � فقدان كشش الزم براي سرمايه گذاري در 
اندونزي از ديد تجار ايراني.

گسترش  براي  عملياتي  برنامه ريزي  فقدان   � 
صادرات به طور عام و اندونزي به طور خاص.

 �.نزديكي فرهنگي و مذهبي با مردم اندونزي.

از  بعضي  براي  صادراتي  زمينه هاي   �وجود 
محصوالت ايران به ويژه خدمات فني و مهندسي 

و سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز.

دو  بين  تجاري  مبادالت  حجم  نسبي   �رشد 
كشور به ويژه بعد از انقالب اسالمي .

 �حسنه بودن روابط تجاري - اقتصادي في مابين 
طي  كشور  دو  تجاري  و  سياسي  مقامات  سفر  و 

سالهاي اخير.

 �عضويت دو كشور در پيمانهاي مختلف سياسي 
واقتصادي نظير غير متعهدها و اوپك و نزديكي و 

تفاهم سياسي موجود بين دو كشور. 

ايران  امكانات فني و مهندسي الزم در   �وجود 
در زمينه هاي مختلف  و نياز اندونزي به اين دانش 

و سرمايه

ساخت  براي   ايران  فني  توان  بودن  باال   � 
سازه هاي  سد،  نيروگاه،  گازرساني،  شبكه هاي 

دريايي و..... در اندونزي

گذاري  سرمايه  و  فني  مشاركت   �امكان  
مورد  سنگين  نفت  تامين  و  پااليشگاه  درساخت 

نياز پااليشگاه ها 

و  بين دو كشور  توافقات متعدد تجاري   �وجود 
باز بودن راه براي فعاليتها
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جدول 45. فرصتها و تهديدات روابط تجاري ايران و اندونزي

فرصتها   تهديدها   

 �مشكالت سياسي و ناامنيهاي قومي در اندونزي 
و اثر آن بر سرمايه گذاريهاي خارجي.

خريد  قدرت  بودن  كم  و  فقر   سطح  بودن   �باال 
مردم اندونزي.

 �وجود احتمال براي وقوع بالياي طبيعي به دليل 
وضعيت جغرافيايي خاص

اندونزي  در  تبليغ  و  توزيع   � وجود مشكالت در 
(جزيره هاي  خاص  جغرافيايي  وضعيت  دليل  به 

فراوان).

ايران  بانكي  و  مالي  ساختارهاي  در   �مشكالت 
وفقدان زير ساختهاي مالي مناسب بين دو كشور.

و  مناسب  منظم،  نقل  و  حمل  سيستم   �نبودن 
كافي بين دو كشور.

 �اشباع بازارها و تشديد رقابت با كشورهاي حوزه 
جنوب شرقي آسيا.

مانند  اندونزي  بازار  در  قوي  رقباي   �وجود 
سنگاپور، آمريكا، مالزي، چين و ژاپن.

و  اقتصادي  فعاالن  كافي  اطالعات   �نداشتن 
بازرگانان دو كشور از بازار اندونزي.

 �كيفيت نامرغوب بعضي از كاالهاي اندونزي.

 �بعد مسافت جغرافيايي دو كشور. 

و  فرهنگي  ديني،  فراوان   �مشتركات 
اجتماعي بين دو كشور.

مشترك  كميسيون  اجالس   � 10 برگزاري 
دو  مقامات  عالقه  و  كشور  دو  بين  اقتصادي 

كشور به گسترش روابط.

تفاهم  يادداشت  و  موافقت نامه ها   �امضاي 
از جمله  كشور  دو  بين  مختلف  زمينه هاي  در 
در  نامه ها  موافقت  ساير  و  ترجيحي  تجارت 

جهت از بين بردن موانع تجاري و اقتصادي

 �افزايش حجم مبادالت تجاري بين دو كشور 
و مثبت بودن تراز تجاري به نفع ايران.

مهندسي  فني،  خدمات  بزرگ  بازار   �وجود 
در اندونزي به ويژه در بخش انرژي، راه سازي، 

سد، نيروگاه و غيره.

 � وجود روابط سياسي مناسب بين دوكشور 
و عالقه دولت مردان دو كشور براي گسترش 

روابط تجاري و اقتصادي و فرهنگي

كشور  (چهارمين  اندونزي  زياد   �جمعيت 
بازار مناسب براي  پرجمعيت دنيا) ودر نتيجه 

بسياري از كاالهاي ايراني
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6-3. ارزيابي محيط بازاريابي بازار اندونزي

در اين قسمت، محيط بازاريابي حاكم بر بازار اندونزي را ارزيابي مي كنيم:

نظام بازرگاني: سطح تعرفه هاي پائين، عضويت در سازمان تجارت جهاني، داشتن رقباي 
بسيار قوي در بازار، دسترسي باال به بازار اتحاديه اروپا، رابطه تجاري گسترده با كشورهاي 
جنوب شرقي آسيا،  آمريكا، ژاپن و چين،  بازاريابي گسترده و تسهيل صادرات، عضويت در 
آسه آن، تسهيالت فراوان براي سرمايه گذاري خارجي، پراكندگي جمعيت زياد و شرايط 

مشكل توزيع كاال. 

وضعيت اقتصادي: داراي مردمي نيمه فقير با درآمد سرانه به نسبت كم، طبقه متوسط رو 
به رشد، با قدرت خريد محدود و سطح زندگي متوسط، برخورداري از نرخ ارز تقريبآ ثابت 

و تورم متوسط، در حال گذران دوره اصالحات اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي خوب. 

وضعيت سياسي ـ قانوني: وضعيت سياسي نيمه پايدار رو به رشد، اختالفات قومي زياد، 
امنيت اقتصادي كم، قوانين و مقررات  به نسبت با ثبات و در حال توسعه با سخت گيري 
كم، حرام و غيرقانوني بودن مصرف مواد مخدر، سخت گير نبودن در اعطاي ويزاي اقامت 

و تجارت و غيره.

وضعيت فرهنگي : داراي آداب و سنن وتعصبات خاص قومي در اياالت مختلف، مهمان 
نواز، سّنت گرا، مهربان و پاي بند به اصول اخالقي،  احترام زياد به شريعت و شئونات ديني، 
تنّفر و انزجار از سوء  استفاده و بدقولي در معامالت تجاري، عدم پايبندي به زمان، داراي 
اعتقادات فرهنگي كاماًل خاص، جامعه سنتي سلسله مراتبي، احترام به افراد بر اساس سن 

و مقام و درجه، عالقه مند به موسيقي، سينما، تلويزيون و تئاترهاي عروسكي.

6-4. راهبرد پيشنهادي بازاريابي كاالهاي ايراني در بازار اندونزي

به  ايران  اقالم صادراتي  روند  و  و ضعيت  در خصوص  انجام شده  بررسيهاي  به  توجه  با 
اندونزي،  وارداتي  ساختار  و  ايران  كشور  صادراتي  توان  و  ظرفيتها  همچنين  و  اندونزي 

راهبردهاي بازاريابي زير، جهت بسترسازي در توسعه صادرات كشورمان ارائه مي شود:
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الف( راهبرد نفوذ در بازار از طريق مطالعات و تدوين طرحهاي بازاريابي

با توجه به اين نكته كه اندونزي كشوري چند فرهنگي و به شدت پلورال است، شناسايي 
اين  به  قابل عرضه  كاالهاي  براي  بازار  توسعه  و  , حفظ  ايجاد  و  نياز, تشخيص خواسته 
كشور، بايستي بر اساس شناخت ويژگيهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مشتري  انجام 
شود.  به همين جهت الزم است كه مطالعات بازار براي كشور اندونزي انجام و طرحهاي 
بازار يابي بر اساس آن آماده شود. الزم به ذكر است كه مطالعات بازار بر اساس ويژگيهاي 
مردم كشورها در موسسات تحقيق بازار جهاني انجام مي شود كه مي توان آنها را خريداري 
كرد. بر اساس بررسيهاي انجام شده، مردم اندونزي شناخت كمي از ايران و كاالهاي ايراني 
دارند كه بايستي با ايجاد نمايشگاه ها و تبليغات از طريق وسايل ارتباط جمعي، تلويزيون، 
ماهوار ه ها، سايتهاي تجاري نمايشگاه ها و غيره در جهت شناسايي كاالها و خدمات قابل 
ارائه بازاريابي كرد. الزم به ذكر است كه استفاده از واسطه هاي اغلب سنگاپوري براي صادر 

كنندگان و بنگاه هاي صنعتي كوچك و متوسط الزم است.

ب) راهبرد تمركز بر كاالهاي داراي مزيت نسبي
با توجه به روند كاهشي بعضي از كاالهاي صادر شده، بايد افزون بر آسيب شناسي صادرات 
اين كاالها بر صادرات محصوالتي نظير، مواد شيميايي و پتروشيمي ، مشتقات نفت ، ميوه 
و خشكبار ، سنگ مرمر كه داراي روند افزايشي هستند  اقدام شود. افزون بر آن امكان 
صادرات خدمات فني و مهندسي و سرمايه گذاري مشترک در زمينه هاي ايجاد پااليشگاه  
ساخت نيروگاه گازي و آبي،  شبكه گازرساني ، توسعه ميادين گازي و استحصال گاز و 
طرحهاي مشابه  نيز وجود دارد. به نظر مي رسد باتوجه به نياز بازار و رقباي قوي، بهتر 
است ايران تمركز خود را در مرحله اول بر خدمات فني و مهندسي قرار داده و در مراحل 
بعدي و بعد از شناخت بيشتر از بازار براي صادرات ساير كاالها اقدام كند. اين سياست 
مورد توجه مسئوالن نيز بوده و به نظر مي رسد سرمايه گذاري براي ايجاد  پااليشگاه و يا 

صحبت در زمينه تأسيس كارخانه كود شيميايي در همين جهت قابل ارزيابي باشد.

7. نتيجه گيري و پيشنهادات
با توجه به وسعت تفاهم نامه هاي منعقده و سفر مقامات سياسي و تجاري د و كشور در 
طول شش سال گذشته، بسياري از راه كارهاي  قابل ارائه در كميسيونهاي تخصصي بين 
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دو كشور بررسي و اجرايي  شده است. بنابر اين در اين بخش افزون بر مرور آنها، موانع 
اجرايي و راهبردهاي جديد نيز بررسي مي شوند. 

7-1. زيرساختها

عمده ترين راهبردها براي گسترش زيرساختها شامل موارد زير است:

ايجاد زير ساختهاي مالي
براي ساماندهي روابط  پولي كه بر اساس توافقات به عمل آمده امكان ايجاد شعبه بانكهاي 
ايراني در اندونزي در دست بررسي است. ايجاد شعبه هاي بانكهاي خصوصي نظير بانك 

سامان و پارسيان در جاكارتا مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.  

راه اندازي خطوط هوايي
در شرايط حاضر هيچ خط هوايي مستقيمي بين ايران و اندونزي وجود ندارد و الزم است 
براي فعال شدن روابط تجاري، خطوط هوايي بين دوكشور حداقل يك يا دو بار در هفته 

حداقل به وسيله شركتهاي هواپيمايي خصوصي ايجاد شود.

فعال شدن و اجرايي شدن موافقت نامه هاي تجاري و سرمايه گذاري
و  ايران  بين  نامه  تفاهم  ده ها  و  اقتصادي  تاكنون 9 جلسه كميسيون مشترک  هر چند 
اندونزي برقرار شده و با توجه به عضويت ايران و اندونزي  در سازمانهاي مختلف نظير 
G11,D8,OIC، اوپك و... هنوز هم تجارت بين دو كشور در سطح مطلوبي قرار نداشته و به 
ويژه از طرف ايران كه هميشه تراز تجاري منفي بوده است. دليل اين امر عملياتي نشدن 
بسياري از تفاهم نامه ها و قراردادهاي تجاري بين دو كشور است كه در هردو كشور به 

دليل مقررات دست و پاگير موفق به استفاده مطلوب از تفاهم نامه ها نشده اند.

سرعت در اجرايي شدن موافقت نامه هاي گمركي
موافقت نامه تجارت ترجيحي،  فصل مهمي در تجارت ايران و كشورهاي مختلف از جمله 

اندونزي است. اهداف اين موافقت نامه ها به شرح زير است :
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تقويت روابط اقتصادي و سياسي ميان طرفهاي متعاهد.  � 
افزايش حجم تجارت كاال بين طرفهاي متعاهد.  � 

ايجـاد محيطـي قابل پيـش بيني و امن تر براي رشـد پايدار تجـارت بين طرفهاي  � 
متعاهد.

تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي. � 
گسترش تجارت دوجانبه از طريق جست و جوي حوزه هاي جديد همكاري. � 

تسهيل متنوع سازي كاالهاي مبادله شده بين طرفهاي متعاهد. � 
تشويق رقابت بيشتر درميان مؤسسات تجاري. � 

كمك به توسـعه و گسـترش تجارت دوجانبه و جهاني به طـور هماهنگي از طريق  � 
حذف موانع فرا راه تجارت.

افزون بر موافقت نامه تجارت ترجيهي، موافقت نامه اجتناب ازاخذ ماليات مضاعف، تشكيل 
شركتهاي سرمايه گذاري مشترک، موافقت نامه مشاركت جامع اقتصادي، حمايت متقابل 
از سرمايه گذاري، موافقت نامه همكاري گمركي و ده ها تفاهم نامه تجاري ديگر امضا شده 
اندونزي  و  ايران  تجاري  همكاريهاي  در  براي جهش  را  شرايط  آنها   عملياتي شدن  كه 
فراهم مي كنند. اين موافقت نامه ها  تعرفه هاي موجود بين دو كشور را تعديل و همكاريهاي 
تجاري را ساده تر مي كنند و اجرايي شدن آنها مي تواند تأثير عميقي بر روابط تجاري دو 

كشور داشته باشد. 

7-2. روابط دوجانبه

اقداماتي در جريان  به ويژه در زمينه هاي تجاري  در زمينه فعال شدن روابط دو جانبه 
است. فرستادن رايزن بازرگاني به اندونزي از سوي سازمان توسعه تجارت ايران از جمله 
اقداماتي است كه براي اطالع رساني به بازرگانان ايراني از وضعيت تجاري اندونزي صورت 
گرفته است. فعال سازي اتاقهاي بازرگاني دو كشور نيز از جمله اقدامهاي پيشنهادي براي 

گسترش تجاري است.

 در مجموع با وجود حجم باالي مناسبات و ديدار مقامهاي اقتصادي دو كشور، هنوز حجم 
تجاري بين دو كشور به اندازه كافي نرسيده است. 
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7-3. بازاريابي

انجام شده  نمايشگاه در سالهاي گذشته  ايجاد  فعاليتهايي در زمينه  بازاريابي،  در بخش 
است. هيئتهاي تجاري و صنعتي فراواني نيز رفت و آمد داشته اند، اما براي توسعه بازرگاني 
نياز به گسترش اين فعاليتها به صورت سازماندهي شده و منظم است. از ديگر مـواردي 
موارد  اين  به  مي توان  است  مؤثر  ساير كشورها  و  اندونزي  در  بازاريابي  زمينـــه  در  كه 

ارشاره كرد:

انجام فعاليت در زمينه افزايش كيفيت محصوالت ايراني و تبليغات مناسب براي 
آنها  

با توجه به قدرت رقباي ايران در بازار اندونزي نياز به افزايش كيفيت محصوالت وجود دارد، 
هر چند در بعضي از محصوالت كيفيت كاالهاي ايراني خوب ارزيابي مي شود. فعاليتهاي 
تبليغاتي براي محصوالت ايراني به هيچ وجه كافي نيست و با توجه به حجم عظيم تبليغات 
رقبا الزم است كه در اين زمينه اقداماتي صورت گيرد. شركت در نمايشگاه هاي اندونزي 

براي معرفي كاالهاي ايراني نيز مي تواند مدنظر قرار گيرد.

انجام  تحقيقات بازار
اهميت  آنها،  خواسته هاي  و  نيازها  از  آگاهي  و  اندونزي  بازارهاي  از  خريداران  شناخت 
فراواني در موفقيت طرحهاي بازار يابي دارد به ويژه آنكه فرهنگ اندونزي با ساير فرهنگها 
تفاوتهاي بسياري دارد و اقوام متفاوتي در اين كشور سكونت دارند. بدون انجام تحقيقات از 
بازار، رسيدن به موفقيت تجاري بسيار مشكل است. متأسفانه تحقيقات بازار دقيق و علمي 
در ايران بسيار اندک است. موسسات تحقيقاتي معتبر خارجي تحقيقات بازار مفصلي براي 

اغلب محصوالت و كشورها دارند كه در صورت نياز مي توان آنها را خريداري كرد.

برگزاري همايش و كنفرانس و اعزام هيئت تجاري
در زمينه اعزام هيئتهاي تجاري، فعاليتهاي انجام شده در سالهاي گذشته فراوان بوده  و 
با توجه به حجم تجارت بين ايران و اندونزي به ويژه درطرف ايراني كه تراز تجاري منفي 
آشنــا  موجود  مسائل  به  بتوان  تا  نقد شود  و  بررسي  فعاليتها  اين  كه  است  است، الزم 
شده و از نتايج آن استفاده كرد. برگزاري همايشها و سمينارها براي شناسايي فرصتهاي 
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اقتصادي و تجاري بين دو كشور نيـــز مي تواند راهگشا باشد. با توجه به وجود قابليت ها و 
ظرفيتهاي موجود دو كشور، به نظر مي رسد كه مبادله هيئتهاي تخصصي تجاري، صنعتي 
در زمينه هاي مختلف صنايع و خدمات فني و مهندسي نيز بسيار موثر است. اعزام هيئت 
برگزاري همايش  و  تجاري  روابط  ارتقاي سطح  منظور  به  اندونزي  به  و صنعتي  تجاري 
از ديگر موارد  نيز  ايران  و  اندونزي  و تجاري دو كشور در  اقتصادي  شناسايي فرصتهاي 

مفيد است.

توسعه گردشگري 
جهانگردي به عنوان يك صنعت جديد وپردرآمد در اندونزي توانسته است تعداد زيادي 
كشور  دراين  كند.  خود  نصيب  را  خوبي  ودرآمد  كشور جذب  اين  به  را  جهان  مردم  از 
به  مي توان  آن  ازجمله  كه  گرفته  منظور جذب جهانگرد صورت  به  مناسبي  سياستهاي 
ويژه جهت  مكانهاي  و  هتلها  و همچنين ساخت  اغلب گردشگران  براي  ويزايي  معافيت 
آن،   معابد مذهبي  و  آتشفشاني جزيره جاوه  برد. چشم انداز  نام  غيره  و  توريستها  اقامت 
مراسم مذهبي مردم، آب وهواي گرمسيري وجنگلهاي سرسبز و غيره جاذبه زيادي براي 
جهانگردان داشته وصنعت جهانگردي را به سومين منبع درآمد ارزي كشور تبديل كرده 
است. ايران نيز با توجه به جاذبه هاي تاريخي، طبيعي، هنري و مذهبي خود مي تواند در 
اين زمينه اقدام كرده و با استفاده از تجربيات اندونزي و ساير كشورهاي مسلمان ، صنعت 
مردم  اكثريت  كه  ويژه  به  كند.  فعال  مناسب  بازاريابيهاي  كمك  به  را  ايران  گردشگري 
اين  بر  افزون  ندارند.  ايران  مردم  با  آشكاري  فرهنگي  تضاد  و  هستند  مسلمان  اندونزي 
گسترش گردشگري سبب خواهد شد كه مردم اين كشور با فرهنگ ايراني آشنا شوند كه 

اين موضوع براي گسترش فعاليتهاي تجاري نيز اهميت خواهد داشت.

7-4. مكانيسم هاي پيشنهادي جهت برتري بر رقباي منطقه اي وجهاني 

براي گسترش صادرات به طور كلي  بايد به عوامل  متعددي نظير موارد زير توجه كرد:

كاهش تعرفه ها 
در اين زمينه طرح تجارت ترجيحي بسيار مناسب بوده و مذاكرات ديگري نيز براي كاهش 

بيشتر تعرفه ها براي سالهاي آتي در جريان است.
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بازاريابي گسترده 
از  مي توان  نوين  ابزارهاي  از  استفاده  و  تبليغاتي صحيح  مكانيسمهاي  وجود  صورت  در 

تبليغات براي گسترش صادرات استفاده كرد. 

تسهيل مقررات صادراتي 
هر دو طرف ايران و اندونزي در مذاكرات خود غالباً بر تسهيل  مقررات صادراتي تأكيــــــد 
داشته اند. اما توافقات انجام شده هنوز عملياتي نشده و بعضي از آنها با وجود گذشت مدت 

طوالني به مرحله اجرا نرسيده است.

تنوع توليد كاال و افزايش كيفيت 
با كشورهاي جنوب شرقي آسيا  ايران در مقايسه  از نظر كيفيت محصوالت و تنوع آن، 
وضعيت مناسبي ندارد و رقباي ايران در بسياري از زمينه ها از ايران بهتر هستند. كوشش 
در جهت تنوع توليد و افزايش كيفيت مي تواند در موفقيت بازار نقش زيادي داشته باشد.

كاهش هزينه هاي مالي و اداري و تجاري 
از جمله مشكالت ديگر، باال بودن هزينه ها و زمان بر بودن فعاليتهاي اداري و تجاري است. 
اندونزي مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه به شدت بروكراتيك است و ايران نيز 
در اين زمينه دست كمي از بقيه كشورهاي مشابه ندارد. هرچند دولت اندونزي مقرراتي 
براي كاهش زماني فعاليتهاي اداري وضع كرده اما با توجه به فراواني قوانين محلي در اين 

كشور و لزوم تغييرات در آنها اين مشكل در كوتاه مدت حل شدني نيست. 

ايران نيز بايد در اين زمينه اقدامات اساسي انجام دهد و با بررسي علمي و ايجاد راهكارهاي 
مناسب، موانع موجود را برطرف كند.

نظام قيمت گذاري صحيح
نظام قيمت گذاري براي محصوالت صادراتي بايد علمي و سيستماتيك باشد. براي رقابت 
نيز الزم  رقيب  و سياسي كشورهاي  اقتصـــادي  تحوالت  از  آگاهي  زمينه صادرات،  در 
است. به نظر نمي رسد كه نظام قيمت گذاري براي محصوالت صادراتي ايران از مقررات و 
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قوانين علمي پيروي كند. رقابت با كشورهايي نظير چين، نياز به بازنگري قيمت گذاريها 
دارد.

افزون بر آن با عنايت به رقباي قوي ايران در اندونزي، مي توان از راهبردهاي خاص  بهره 
گرفت. از جمله اين راهبردها استفاده از مزيتهاي نسبي ايران در عرضه خدمات فني و 
مهندسي و سرمايه گذاري مشترک در بخشهاي، نفت و گاز، سد سازي، نيروگاهي و ساير 

فعاليتهاي تجاري و اقتصادي است.
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ترتيبات تجارت ترجيحي )PTA( درخواستي اندونزي با ايران 

مالياتتعرفهشرحكد HSشماره

ميگو و روبيان، يخ زده1030613
Shrimps and prawns510

عسل طبيعي                                      2040900
Natural honey510

پياز و موسير تازه يا سرد كرده 3070310
Onions and shallots010

خرما، تازه يا خشك كرده4080410
Dates                                                          510

5080520

نارنگي
Mandarins )including tangerines and 

satsumas( ; clementines ,wilkings and similar 
citrus hybrids

2510

سيب تازه  6080810
                                                                               Apples510

ميوه هاي تازه 7081090
 )Other( otherfruit,fresh510

8150790
روغن سويا و اجزاي آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ 

شيميايي تغيير نيافته
 )Other( soya-bean oil and its fractions

010
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9151620

چربيها و روغنهاي نباتي و اجزاي آنها، جزا و 
كالهيدروژنه شده، انتراستريفيه و استريفيه، يا 

االنيدينيزه، حتي تصفيه شده اما به نحو ديگري آماده 
نشده

Vegetable fats and oils and their fraction

1010

10170490
شيريني (همچنين شكالت سفيد)، بدون كاكائو، غير 

از آدامس
)Other( sugar confectionery 

1010

11180690
شكالت و ساير فراورده هاي خوراكي داراي كاكائو به 

صورت تخته و بلوك، ميه يا قلم
)Other( chocolate and cocoa powder 

1510

12190219

خميرهاي غذايي پخته نشده و آماده نشده به نحوي 
ديگر از قبيل اسپاگتي، ماكاروني، رشته فرنگي، الزانيا، 

نيوكي، راديولي، كان نللوني، كوسكوس
)Other( uncooked pasta 

510

انواع ويفر13190530
Sweet biscuits ;waffles and wafers1010

14190590

محصوالت خبازي، نان شيريني سازي و بيسكويت 
سازي، حتي داراي كاكائو، فطير، كاسه خالي براي 
مصارف دارويي، خمير براي الك و مهر خميرهاي 

خشك كرده، آرد، نشاسته يا فكول به شكل ورق و 
محصوالت همانند

)Other( bread ,pastry ,cakes ,biscuits  

1010

15200290
گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده به جز در سركه يا 

جوهر سركه
)Other( tomatoes prepared 

510

16220210

آب همچنين آبهاي معدني و آبهاي گازدار شده كه به 
آنها قند يا ساير مواد شيرين كننده يا خوشبو كننده 

اضافه شده باشد
Waters,including mineral waters

1010

17250100

نمك (همچنين نمك آماده براي سر سفره و نمك 
تقليب شده) و كلرور سديم  خالص حتي به صورت 

محصول در آب،آب دريا
Salt and pure sodium chloride

1010
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18250700

كالوئن و ساير خاكهاي رس كائوليني، حتي تكليس 
شده

Kaolin and other kaolinic clays, whether or 
not calcined

510

                                                                           بنتونيت19250810
Bentonite     010

سنگ گچ، انيدريت 20252010
Gypsum ; anhydrite  510

21252910
فلداسپات

Feldspar; leucite  , nepheline and nepheline 
syenite; fluorspar

010

22270750

مخلوطهاي هيدروكربورهاي بودار كه در 250 درجه 
سانتي گراد كه  65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود.

Other aromatic hydrocarbon mixtures of 
which 65% or more by volume )including 
losses ( distils at 250° c by the ASTMD 86 

method

510

پروپان مايع شده                                23271112
 Propane510

24271290
وازلين، موم پارافين، موم نفتي با ذرات ريز متبلور، موم 

اسالك، اوزوكريت، موم لين يبت، تورب
Other )petroleum jelly , paraffin wax(

010

قير نفت 25271320
Petroleum bitumen510

26280200
گل گوگرد، گوگرد تصعيد شده و گوگرد رسوب كرده 

پرسپيتيد، گوگرد كلوئيدال
Sulphur, sublimed or precipitated

010

27280300
كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن)

Carbon )carbon blacks and other forms of 
carbon not elsewhere specified or included(

510

28281820
اكسيدهاي آلومينيوم (غير از كورندون مصنوعي)
Aluminium oxide , other than artificial 

corundum
010
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اتيلن (هيدرو كربورهاي غير حلقوي اشباع نشده)29290121
Ethylene )acyclic hydrocarbons(010

                                           بنزن (از هيدروكربورهاي حلقوي)30290220
Benzene010

                                        تولوئو (از هيدروكربورهاي حلقوي)31290230
Toluene010

o-xylen010 اوتر- اكسيلن از هيدروكربورهاي حلقوي32290241

پارا – اكسيلن از هيدروكربورهاي حلقوي                                 33290243
xylene-p010

34292211

منو اتانل آمين و امالح آن ( از تركيبات امينه داراي 
عامل اكسيژنه به جز آنهايي كه داراي عوامل اكسيژنه 

مختلف هستند)
Monoethanolamine and its salts

510

35292212

دي اتانل آمين و امالح آن (از تركيبات امينه داراي 
عامل اكسيژنه به جز آنهايي كه داراي عوامل اكسيژنه 

مختلف هستند)
Diethanolamine and its salts

510

36300390

داروهاي متشكل از محصوالت مخلوط شده با يكديگر 
كه به منظور درمان يا پيشگيري از بيماري تهيه شده 
ولي به مقادير معين يا به اشكال يا در بسته بنديهاي 

خرده فروشي عرضه نشده باشد.
other )medicaments(

510

37300490

داروهاي متشكل از محصوالت مخلوط شده با يكديگر 
كه به منظور درمان يا پيشگيري از بيماري تهيه شده 
ولي به مقادير معين يا به اشكال يا در بسته بنديهاي  

خرده فروشي عرضه شده باشد .   
other )prophylactic uses ,put up in measured 

does(

010

38320890

رنگها و ورنيها بر اساس پليمرهاي سينتتيك يا 
پليمرهاي اصالح شيميايي، ديسرسه يا حل شده در 

محيطي غيرآبي                                          
 other ) paints and varnishes(

1010
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39320990

رنگها و ورنيها بر اساس پليمرهاي سينتتيك يا 
پليمرهاي طبيعي اصالح شيميايي شده، ديسپرسه يا 

حل شده در محيط آبي
other )paints and varnishes(

510

روغنهاي اسانسي غير مركبات                           40330129
other)essential oils(510

شامپوها                                                                            41330510
shampoos1010

42340111

 صابونها، محصوالت و فراورده هاي آلي تانسيواكسيف
 به صورت شمش يا ميله، چونه، تكه يا اشكال قالبي،
 كاغذ، اوات، نمد و نبافته هاي آغشته، اندوده شده يا
  پوشانيده شده با صابون  يا با مواد پاك كننده براي

                     مصارف پاكيزگي
for toilet use )including medicated products(

1010

43340219
مواد آلي تانسيواكتيف، حتي بسته بندي شده براي 

خرده فروشي               
      other )organic surface-active agents(

510

44340290

مواد آلي تاسيواكتيف (غير از صابونها)، فراورده هاي 
تانسيواكتيف، فراورد ه ها براي شستشو (همچنين 

فراورده هاي كمكي براي شستشو) و فراورده هاي تميز 
كردن، حتي داراي صابون

 other)organic surface-active agents(

010

45350699
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده

other) prepared glues and other propared 
adhesives(

510

46381400

حاللها و رقيق كننده هاي آلي مركب فراورده ها براي 
زدودن رنگ يا ورني

Organic composite solvents and thinners 
not elsewhere specified or included 
;preoared paint or varnish removers.

510
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47390110

پلي اتين با وزن مخصوص ( چگالي ) كمتر از 94 
درصد يا بيشتر، باشكال ابتدايي

Polyethylene having a specific gravity of 
less than0.94 

1010

48390120

پلي اتين با وزن مخصوص ( چگالي ) 94 درصد يا 
بيشتر، به اشكال ابتدايي

Polyethylene having a specific gravity of 
 0.94ro more

1010

پليمرهاي اتيلن به اشكال ابتدايي49390190
other )polymers of ethylene(510

50390410
پلي كلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد

Poly )vinyl chloride( , not mixed with any 
other substances

1010

51392329

كيسه،كيسه كوچك (همچنين كيسه هاي مخروطي 
شكل) براي نقل و انتقال يا بسته بندي كاال،از مواد 

پالستيكي (غير از پلي اتين)  
of other plastics

2010

لوازم سر ميز و لوازم آشپزخانه، از مواد پالستيكي52392410
tableware and kitchenware1510

53392490
لوازم سرميز،لوازم آشپزخانه، ساير اشياي خانه داري 

و پاكيزگي، از مواد پالستيكي                                         
Other )tableware ,kitchenware( 

1510

مصنوعات از مواد پالستيكي54392690
 other)other articles of plastic and articles( 2010

55400219

كائوچوي استيرن، بوتادين كائوچوي استيرن بوتادين 
كربوكسيله از كائوچوي سنتتيك و شبه كائوچوي 

مشتق از روغنها به اشكال ابتدايي يا به صورت صفحه، 
ورق يا نوار

Other )synthetic rubber and factice derived 
from oils( 

510

56400220
كائوچوي بوتادين به اشكال ابتدايي يا به صورت 

صفحه ورق يا نوار
Butadiene rubber )BR(

510
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57400940
لوله و شيلنگ با لوازم و ملحقات

Tubes ,pipes and hoses that reinforced or 
otherwise combined with other materials

510

58401120
الستيكهاي رويي چرخ بادي نو، از كائوچو از انواعي 

كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كارمي رود.
Of a kind used on buses or lorries

1510

ساير چرمهاي گاوي59410449
     other ) in the dry state( crust010

60470790
آخال و خرده ريز كاغذ و مقوا همچنين آخال و خرده 

ريزهاي جور نشده
Other , including unsorted wa ste and scrap

010

61481920

كارتن، قوطي و جعبه، تاشو از كاغذ يا مقواي غير 
موج دار، از انواع مورد استفاده در دفتر كار، مغازه يا 

همانند
Folding cartons, boxes and cases ,of non-

corrogated paper or paperboard

510

62520812

پارچه هاي تارپود باف از پنبه سفيد نشده كه داراي 
حداقل 85 درصد وزني پنبه باشده، ساده باف، به 

وزن هر متر مربع بيش از 100 گرم
Plain weave , weighing more than 100 g/

m²)woven fabrics of cotton(

1010

63690890

چهار گوش و لوح براي فرش يا روكش كردن، ورني 
زده يا لعاب زده از سراميك مكعب بزرگ و كوچك 
و همانند براي موزاييك، ورني زده يا لعاب زده از 

سراميك حتي روي تكيه گاه
Other )glazed ceramic flags and paving,  

hearth or wall tiles( 

2010

64701310

اشيايي از شيشه، سراميك براي سر ميز، آشپزخانه، 
پاكيزگي، دفتر تزييني داخلي ساختمان يا مصارف 

همانند 
 of glass-ceramic

510
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65720221
فروسيلسيوم داراي بيش از 55درصد وزني سيليسيوم

Containing by weight more than 55% of 
silicon

010

66720719

محصوالت نيمه تمام شده از آهن يا فوالدهاي غير 
ممزوج داراي كمتر از 25 درصد وزني كربن

Other) containing by weight less than 
0.25%of carbon( 

010

67720810

محصوالت تخت نورد شده از آهن يا از فوالدهاي 
غيرممزوج، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشتر، فقط گرم 
نوردشده، روكش نشده،  آبكاري نشده و اندوده نشده 
به صورت طومار با ضخامت كمتر از 3 ميليمتر و داراي 

حداقل قابليت ارتجاع 275 مگا پيكسل
In coils ,not further worked than hot-rolled, 

with patterns in relief

7.510

68720825

محصوالت تخت نورد شده از آهن يا فوالدهاي غير 
ممزوج به ضخامت 4/75 ميلي متر يا بيشتر

Flat-rolled products of iron of thickness of 
 4.75mm or more

7.510

69730890

اسكلت فلزي و اجزا و قطعات آن (مثال˝ دريچه مهار 
آب، پايه، ستون، سقفي، سوله، پشت دري نرده، از 
چدن آهن يا از فوالد به استثناي ساختمانهاي پيش 

ساخته صفحه، ميله، پروفيل، لوله و همانند) از چدن 
آهن يا فوالد 

   other)structures and parts of structures( 

1510

70730900

مخزن، منبع خم و خوره و ظروف همانند براي هرگونه 
مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) از 
چدن آهن يا از فوالد با گنجايش بيش از 300 ليتر 

بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي حتي با پوشش 
داخلي يا پوشش عايق حرارت 

Reservoirs ,tanks ,vats and similar 
containers for any material of iron or steel

1010

71731100

ظروف چدني، آهني يا فوالدي براي گازهاي فشرده 
يا مايع شده

Of a capacity of 50 or more )tanks,casks,dr
ums,cans,feldspar(

510
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مصنوعات از آهن يا فوالد72732690
 other )other articles of iron or steel(1010

كاتود و قطعات كاتود از مس تصفيه شده73740311
 cathodes and sections of cathodes510

آلياژهاي مس بر اساس مس – روي برنج74740321
copper-zinc base alloys )brass( 510

75740921

صفحه، ورق و نوار از آلياژهاي بر اساس مس-روي 
(برنج با ضخامت بيشتر از 0/15 ميليمتر به صورت 

طومار
) in coils( copper plates ,sheet(

510

آلومينيوم غير ممزوج به صورت كار نشده          76760110
aluminium ,not alloyed010

سرب تصفيه شده به صورت كار نشده                                  77780110
refined lead510

78790112

روي غير ممزوج به صورت كار نشده، كه بر حسب 
وزن كمتر از 99/99 درصد روي داشته باشد

containing by weight less than 99/99 % of 
zinc

010

آلياژهاي روي به صورت كار نشده                                     79790120
zinc alloys510

80830249
يراقها، چفت و بست، از فلزات معمولي

other)mountings fittings and similar 
articles(

1510

81840820

موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي –احتراقي 
)موتورهاي ديزل يا نيمه ديزل) از نوعي كه براي به حركت 

درآوردن وسايل نقليه
Engines of  a kind used for the propulision 

ofvehicles of chapter87 

1510
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82840991

اجزا و قطعاتي كه معلوم باشد منحصرا˝ يا اساسا˝ 
مربوط به موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي – 

احتراقي تناوبي يا دوار
Suitable for use solely or principally with 
spark– ignition internal combustion piston 

engines

010

83840999
اجزا و قطعات موتورهاي پيستوني درونسوز تراكمي-

احتراقي ( موتورهاي ديزل يا نيمه ديزل)                                            
other)parts suitable(

10

84841582

ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع متشكل از 
يك بادزن موتوري و وسايل مختص تغيير حرارت و 
رطوبت همچنين ماشينها و دستگاه هايي كه در آنها 

درجه رطوبت جداگانه قابل تنظيم نيست. توأم با يك 
دستگاه مولد سرما

 Other incorporating a refrigerating unit

1010

85841810
يخچال فريزرهاي مجهز به درهاي خروجي جداگانه
Combined refrigerator-freezers ,fitted with 

separate external doors
1510

يخچال،نوع خانگي86841829
 other )refrigerators,freezers(1510

87841850

پيش خوانها، گنجه ها، ويترينها و همانند سرد كننده 
يا منجمد كننده

Other refrigerating or freezing chest,  
cabinets , display counters ,show-cases and 
similar refrigerating or freezing furniture

1510

88844849

اجزا و قطعات و متفرعات ماشينهاي بافندگي 
تاروپودباف يا اجزا و قطعات و متفرعات ماشين آالت 

و دستگاه هاي كمكي آنها
Other )parts and accessories of weaving 

machines( 

010
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89848180

 انواع شير و وسايل همانند براي لوله ديگ آب گرم يا
 بخار، انباره، خم و خمره يا همانند، همچنين شير هاي

تقليل فشار و شيرهاي كنترل شونده بوسيله ترمو
                                                  ستات

Other appliances

010

90852520

دستگاه هاي فرستنده و توام شده با دستگاه 
گيرنده براي تلفن، راديو تلگراف  پخش راديويي يا 

تلويزيوني
Transmission apparatus incorporating 

reception apparatus

1010

91853650
كليدهاي برقي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت

Other switches )electrical apparatus for 
switching(

510

دوشاخه و پريز اتصال براي ولتاژ حد اكثر1000 ولت92853669
Other )lamp-holders,plugs and sockets(1010

93853710
تابلو، پانل (از جمله پانلهاي با كنترل شمارهاي)، 

كنسول، ميز كابينت و ساير تكيه گاه ها، براي كنترل 
يا توزيع برق، 

510

94854420

كابل هم محور و ساير  هاديهاي برق هم محور عايق 
شده،حتي جور شده با قطعات اتصال

Co-axial cable and other co-axial electric 
conductors

1010

95854459
هاديهاي برق عايق شده براي ولتاژ بيشتر از 80 ولت 

و حداكثر 1000 ولت
Other electric conductor

1510

96870210

وسايل نقليه موتوري  حمل و نقل عمومي از نوع 
مسافر بري با موتور پيستوني  درونسوز تراكمي 

–احتراقي (ديزل يا نيمه ديزل )
Motor vehicles for the transport with 

compression-ignition internal combustion 
piston engine )diesel or semi-diesel( 

2010



166 / راهنماي تجارت با كشور اندونزي

97870322

وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درون سوز تناوبي 
جرقه اي–احتراقي با حجم سيلندر بيش  از 1000 

سانتي متر مكعب و حد اكثر 1500 سانتي متر مكعب
Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc 

but not exceeding 1,500 cc

2010

98870323

وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درون سوز 
تناوبي جرقه اي – احتراقي با حجم سيلندر بيش  از 
1500 سانتي متر مكعب و حد اكثر 3000 سانتي متر 

مكعب
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc 

but not exceeding 3,000 cc

2010

اجزا و قطعات و متفرعات وسايل نقليه موتوري99870899
Non– driving axles and parts thereof1510

100871120

موتور سيكلتها (از جمله موتور سيكلت گازي) و 
چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي يا بدون ساير 

كار، ساير كار، داراي موتور پيستوني درون سوز 
تناوبي با حجم سيلندر بيش از 50 سانتي متر مكعب 

و حد اكثر 250 سانتي متر مكعب
With reciprocating internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity 
exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc 

2010

101890520
سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا استخراج

Floating or submersible drilling or 
production platforms

1510

102890590

كشتيهاي فانوس دريايي، شناور آتش فشاني، 
جرثقيلهاي شناور، حوضچه هاي شناور براي تعمير 

كشتي و ساير وسايل نقليه آبي
Other )light-vessel ,fire-floast , dredgers(

010

103940510

لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي براي آويختن 
يا نصب كردن سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه 
براي روشنايي فضاهاي باز عمومي يا معابر عمومي 

استفاده مي شود
Chandeliers and other electric ceiling or 

wall lighting fittings

510
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ترتيبات تجارت ترجيحي )PTA( درخواستي ايران با اندونزي

ماليات تعرفه شرح HS كد شماره

10 5 مرغ و خروس
Fowls of the species gallus domesticus 010511 1

10 5
ماهيها ( غير از خانواده ماهي آزاد و ماهي قزل آال، 
ماهيهاي پهن، ماهيهاي تن، شاه ماهي، ماهي روغن

Fishes – other
030379 2

10 5
تخم پرندگان، با پوست تازه، محفوظ شده يا پخته
Birds eggs in shell , fresh , preserved or 

cooked
040700 3

10 5 پرتغال تازه يا خشك شده
Oranges 080510 4

10 5 انگور تازه
Fresh 080610 5

10 5 كيوي
Kiwi fruit 081050 6

10 5 تخم گشنيز
Seeds of coriander 090920 7

10 5
دانه سويا، حتي خرد شده  

Hop cones , fresh or dried , whether or not 
ground

120100 8

10 5
صمغها (غير از صمغ عربي) رزينها، صمغهاي رزيني 

و بلنسها
Other ) lac , natural gums , resins , gum – 
resins and oleoresins for example(

130190 9

10 5 شيره و عصاره از شيرين بيان
Vegetable saps and extracts of liquorice 130212 10

10 5
روغن نخل و اجزاي آن، حتي تصفيه شده ولي از 

لحاظ شيميايي تغيير نيافته
Other )palm oil(

151190 11
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10 5 مالسهاي حاصل از استخراج يا تصفيه قند و شكر
Other molasses 170390 12

10 5
آدامس، حتي پوشيده شده از قند و شكر 

Chewing gum , whether or not sugar – 
coated

170410 13

10 5

فراورده هاي غالت كه با عمل پف كردن يا تفت دادن 
به دست آمده باشد، غالت غير از ذرت، به صورت 

دانه، پيش ساخته
Other , prepared foods obtained by the 
swelling or roasting of cereas or cereal 

product

190490 14

10 5

ميوه ها و ساير اجزاي خوراكي نباتات
Other ) of the fruit , nuts and other edible 

parts of plants , … including mixtures 
other than those of subheading 2008.19

200899 15

10 5 آب سبزيجات
Juice of any other single fruit or vegetable 200980 16

10 5
فراورده ها براي سس و سسهاي آماده شده، چاشنيها 

و ادويه هاي مخلوط شده  
Other ) sauces and preparations(

210390 17

10 5 انواع بستني، حتي داراي كاكائو
Ice cream and other edible ice 210500 18

10 5

كنجاله و ساير آخالهاي جامد، حتي خرد شده يا به 
هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج 

روغن سويا بدست آيد.  
Oil – cake and other solid residues , 

whether or not ground or in the from of 
pellets , resulting from the extraction of 

soyabean oil

230400 19

10 5 توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
Tobacco , not stemmed / stripped 240110 20
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10 5

توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگهاي دور بريده 
يا ساقه بريده باشد.

Tobacco , partly or wholly stemmed / 
stripped

240120 21

10 5 شن و ماسه سيليس و شن و ماسه كوارتزي
Silica sands and quarts sands 250510 22

10 5
سولفات باريم طبيعي ( باري تين)، حتي تكليس 

شده
Natural barium sulphate

251110 23

10 5

سنگهاي مرمر و سنگهاي تراورتن با وزن مخصوص 
ظاهري مساوي 2/5 يا بيشتر، كار نشده يا ناهمواري 

گرفته شده.
Marble and travertine crude or roughly 

trimmed

251511 24

10 5

سنگهاي مرمر و سنگهاي تراورتن با وزن مخصوص 
ظاهري 2/5 يا بيشتر، فقط بريده شده به وسيله اره 
يا به نحوي ديگر به صورت قطعه يا به شكل مربع يا 

مربع مستطيل
Merely cut, by sawing or otherwise, into 

blocks or slabs of a rectangular )including 
square(

251512 25

10 5

قلوه سنگ، ريگ، سنگهاي خرد شده از انواعي كه 
عمومًا براي بتون ريزي يا براي سنگ ريزي راه ها، 

راه آهن يا ساير بالستها به كارمي رود، ريگهاي صاف 
و سنگهاي چخماق، حتي با حرارت عمل آمده باشد
Pebbles ,gravel ,broken or crushed stone, 

of a kind commonly used for concrete 
aggregates ,for road metalling or for 

railway or other ballast ,shingle and flint, 
whether or not heat-treated

251710 26

10 5

گچ ( شامل سنگ گچ تكليس شده يا سولفات 
كلسيم ) حتي رنگ كرده يا مقدار كمي مواد تند 

كننده يا كند كننده به آن افزوده شده باشد
Plasters

252020 27
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10 0
سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي

White cement ,whether or not artificially 
coloured

252321 28

10 0 سيمان پر تلنه حتي رنگ شده
Other )Portland cement( 252329 29

10 5 مواد معدني
Other )mineral substances( 253090 30

10 5

روغن و ساير محصوالت كه از تقطير قطرانهاي ذغال 
سنگ در درجه حرارت زياد بدست آيد، محصوالت 

مشابه كه در آن اجزاي تشكيل دهنده بودار از حيث 
وزن بر اجزاي بي بو فزوني داشته باشد

Other )of other oils and other products of 
the distillation of high temperature coal 

tar( 

270799 31

10 5 وازلين حتي رنگ شده
Petroleum jelly 271210 32

10 5
قير و آسفالت، طبيعي، آسفالتيت و سنگ 

آسفالت دار
Other )of bitumen an asphalt ,natural ...(  

271490 33

10 10 اكسيد روي، پراكسيد روي
Zinc oxide ;zinc peroxid 281700 34

10 5 اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن
Iron oxides and hydroxides 282110 35

10 5 سولفور سديم
Sodium sulphides 283010 36

10 5 كربنات كلسيم
Calcium carbonate 283650 37

10 0 بوتانل ( از منوالكلهاي اشباع شده غير حلقوي)
Other butanols 290514 38
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10 5

سيكالنيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك ( از 
الكلهاي حلقوي و مشتقات هالوژنه، سولفونه و نيتره 

يا نيتروزه آنها
Other(cyclanic ,cyclenic or cycloterpenic)

290619 39

10 5

اتر-الكلها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا 
نيتروژه آنها

Ethers ,ether-alcohols and their 
halogenated-other

290949 40

10 5
آلدئيدهاي غير حلقوي بدون ديگر عوامل اكسيژنه

Other aldehydes ,whether or not with other 
oxygen function

291219 41

10 10 اورتوفتاالت دي اكتيل
Dioctyl orthophthalates 291732 42

10 5 انيدريد فتاليك
Phthalic anhydride 291735 43

10 5 ايمينها و مشتقات آنها، امالح اين محصوالت
Imines and their derivatives ,salts thereof 292520 44

10 5 آنتي بيوتيكها
Other ,antibiotics 294190 45

10 5

داروهاي متشكل از محصوالت مخلوط شده يا نشده 
كه به منظور درمان يا پيشگيري از بيماري تهيه شده 
و به مقادير معين يا به اشكال يا بسته بنديهاي خرده 

فروشي عرضه شده باشد
Prophylactic uses containing penicillins or 
derivatives thereof ,with a penicillanic acid 

structure

300410 46

10 0

نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب (از كودهاي 
معدني يا شيميايي، ازته )

Ammonium nitrate , whether or not in 
aqueous solution

310230 47
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10 5

پيگمانها، كدر كننده ها و رنگهاي آماده و 
فراورده هاي همانند، از انواعي كه در صنعت سراميك 

سازي، ميناكازي يا شيشه به كارمي رود
Prepared pigments ,prepared opacifiers, 

prepared colours and similar preparations

320710 48

10 5
بتانه ها، اندود ه هايي كه در نقاشي به كارمي رود
Glaziers `putty ,grafting putty ,resin 

cements  ,caulking compounds
321410 49

10 10

روغنهاي اسانسي (ترپن گرفته شده يا گرفته 
نشده)، همچنين روغنهاي اسانسي سفت، روغنهاي 
اسانسي مطلق، شبه رزينها (رزينوئيدها)، محلول 

غليظ روغنهاي اسانسي در چربيها، در روغنهاي غير 
فرار، در مومها يا در مواد
 Other)essential oils(      

330190 50

10 10

فراورده هاي زيبايي و آرايش و فراورده ها براي 
مراقبت و نگهداري پوست (به غير از دارها)، 

همچنين فراورده هاي ضد آفتاب و فراورده هاي براي 
برنزه شدن

Other )of other beauty or make-up 
preparation(

33049 51

10 صابون                                                             10
soap in other froms 340120 52

10 5

محصوالت از هر قبيل كه مصرف چسبها يا 
چسباننده ها را داشته وبراي خرده فروشي  به عنوان 
چسب يا يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن 

از يك كيلوگرم بيشتر نباشد بسته بندي شده باشد
Products suitable for use as glues or 

adhesives ,put yp for retail sale as glues 
or adhesives ,not exceeding a net weight 

of 1 kg

350610 53

10 حشره كشها                                                                 10
insecticides 380810 54
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10 5

كوپليمرهاي اكريلونيتريل –بوتادين-استيرن، به 
اشكال ابتدايي

Acrylonitrile-butadiene-styrene )ABS( 
copolymers

390330 55

10 رزينهاي الكيد، به اشكال ابتدايي                                     10
alkyd resins 390750 56

10 5  6,9- 6,6- ,12-,11-,6-polyamide پلي اميد
6,12- or 6,10- 390810 57

10 5 رزينهاي اوره ئيك، رزين تيواوره به اشكال ابتدايي
Urea resins ,thiourea resins 390910 58

10 رزينهاي مالمينيك، به اشكال ابتدايي                           5
melamine resins 390920 59

10 20

لوله و شيلنگهاي سخت و شكننده از مواد 
پالستيكي

Tubes ,pipes and hoses ,rigid of other 
plastics

391729 60

10 15

ساير لوله ها و شيلنگ
Tubes ,pipes and hoses ,and fitting 

therefore( for example ,joints ,elbows, 
flanges ,)of plastic ,other

391739 61

10 20
صفحه، ورق، باريكه، ورقه نازك و ساير اشكال پهن، 

خودچسب از مواد پالستيكي ، حتي بصورت رول
Other )self-adhesive plasest( 

391990 62

10 15
پليمرهاي قابل انعطاف

Other plates ,sheet ,film ,foil and strip ,of 
polymers of vinyl chlorid

392042 63

10 20

صفحه ها، ورقها، ورقه نازك و باريكه ها از مواد 
پالستيكي غير اسفنجي، مستحكم نشده، مطبق 

نشده، فاقد تكيه گاه يا جور نشده بطريق مشابه با 
مواد ديگر از مواد پالستيكي

Other plates ,sheet ,film ,foil and strip ,of 
plastics

392099 64
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10 15
صفحه ها، ورقها، ورقه نازك و باريكه ها از مواد 

پالستيكي
Other plates

392190 65

10 20

كيسه، كيسه كوچك (همچنين كيسه هاي مخروطي 
شكل) براي نقل و انتقال يا بسته بندي كاال، از 

پليمرهاي پلي اتيلن
Sacks and bags of polymers of ethylene

392321 66

10 5 نخ و طناب از كائوچوي ولكانيزه
Vulcanized rubber thread and cord 400700 67

10 5
لوله و شيلنگ مستحكم شده با مواد نسجي

Reinforced or otherwise combined only 
with textile material

400930 68

10 15

الستيكهاي رويي چرخ بادي نو، از كائوچو از انواعي 
كه براي اتوموبيلهاي سواري (همچنين اتومبيلهاي 
استيشن واگن و اتومبيلهاي مسابقه)  به كارمي رود
New pneumatic tyres ,of a kind used on 

motor cars )including staition wagons and 
racing cars(

401110 69

10 15

الستيكهاي رويي چرخ بادي نو، از كائوچو از انواعي 
كه براي موتورسيكلت به كارمي رود

New pneumatic tyres of a kind used on 
motorcycles

401140 70

10 10

الستيكهاي رويي چرخ بادي نو، از كائوچو از انواعي 
كه براي دوچرخه به كارمي رود

New pneumatic tyres of a kond of used on 
bicycles

401150 71

10 5

اشيا براي بهداشت يا داروخانه (همچنين 
سرپستانك) از كائوچوي سفت شده

Other)hygienic or pharmaceutical articles 
(including teats ,of vulcanized rubber other 
than hard rubber ,with or without fittings 

of hard rubber

401490 72
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10 5

تخته از خرده چوب و تخته هاي همانند از چوب، يا 
از ساير مواد چوبي، حتي بهم فشرده با رزينها يا  

ساير چسباننده هاي آلي از مواد چوبي
Other )wood(

441090 73

10 0

آخال و خرده ريز كاغذ و مقوا از كاغذ و مقواهاي 
عمدتًا ساخته شده از خمير مكانيكي (مثاًل روزنامه، 

نشريات ادواري، اوراق چاپي همانند)
Paper or paperboard made mainly 
of mechanical pulp)for example,  

newspapers ,journals and similar printed 
matter( 

470730 74

10 5

كارتن، قوطي، جعبه، از كاغذ يا مقواي موج دار، از 
انواع مورد استفاده در دفتر كار، مغازه يا همانند
Cartons ,boxes and cases of corrugated 

paper or papaerboard

481910 75

10 5

كيسه، همچنين كيسه هاي قيفي، از كاغذ، مقوا، 
سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي، از انواع مورد 

استفاده در دفتر كار، مغازه يا همانند
Other sacks and bags ,including cones

481940 76

10 0 كتاب، بروشور، جزوه و مطبوعات همانند
Other)printed books ,brochures ,leaflets( 490199 77

10 15

كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتهاي چاپ شده 
با مضمون تهنيت، پيغام يا اطالعيه هاي شخصي، 

حتي مصور، يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات                                        
Printed or illustrated postcards

490900 78

10 5 پنبه، حالجي شده يا شانه زده
Cotton ,carded or combed 520300 79

10 5

الياف سنتتيك غير يكسره، حالجي نشده، شانه 
نزده يا به نحو ديگري براي نخ ريسي عمل اوري 

نشده از پلي استرها  
 Of polyesters

550320 80
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10 5

الياف سنتتيك غير يكسره، حالجي نشده، شانه 
نزده يا به نحو ديگر براي نخ ريسي عمل آورده 

نشده باشد از پلي پروپيلن
Synthetic staple fibres ,not cardd ,combed 

or otherwise processed for spinning of 
polypropylene

550340 81

10 5

نخ چند ال (تابيده) يا كابله از الياف سنتتيك غير 
يكسره (غير از نخ دوخت) آماده نشده براي خردو 
فروشي كه داراي حد اقل 85 وزني از الياف غير 

يكسره نايلوني يا ساير پلي اميدها باشد
Multiple or cabled yarn

550912 82

10 5

ريسمان، طناب و كابل، حتي گيس باف يا قيطان 
باف پلي اتيلن يا از پروپيلن حتي آغشته، اندوده، 
پوشانده يا غالف شده با كائوچو يا با ماده پالستيكي
Other )of polyethylene or polypropylene(

560749 83

10 15

فرشها و كف پوشهاي ديگر از مواد نسجي، حتي 
آماده مصرف

Other carpets and other textile floor 
covering ,whether or not made up

570500 84

10 10
توربافها و ساير پارچه هاي توري غير از پارچه هاي 

تاروپود باف، كشباف يا قالب باف
Tulles and other net fabrics

580410 85

10 35

كفشهاي ضد آب با تخت و رويه از كائوچو يا ماده 
پالستيكي كه نه رويه آن به تخت تثبيت شده و نه 
با دوختن، ميخ پرچ كردن، ميخ زدن، پيچ كردن، 

پالك كردن يا فرايندهاي همانند به هم متصل شده 
باشد

Other footwear

640199 86

10 35
كفشهايي كه تخت رويه آنها از كائوچو يا از مواد 

پالستيك باشند از نوع ورزشي
Other )sports footwear( 

640219 87
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10 35
كفشهايي كه تخت رويه آنها از كائوچو يا از مواد 

پالستيك مي باشد
Other )other footwear( 

640299 88

10 35

كفشها با تخت از كائوچو و يا از ماده پالستيك و با 
رويه از مواد نسجي

Other )footwear with outer sales of rubber 
or plastics(

640419 89

10 5 تخت و پاشنه كفش از كائوچو يا از ماده پالستيك
Outer soles and heels ,of rubber or plastic 640620 90

10 5

اجزاي كفش، كفهاي داخلي قابل تعويض، زير 
پاشنه هاي كفش و اشياي قابل تعويض همانند گتر، 

ساق پوش و اشياي همانند و اجزاي آنها از ساير 
مواد غير از چوب

Other parts of footwear of other materials

640699 91

10 15

سنگ مرمر، تراورتن،رخام و اشياي ساخته شده از 
اين سنگها كه فقط بريده يا اره شده و داراي سطح 

صاف يا يكپارچه باشند
Marble ,travertine and alabaster

680221 92

10 15

سنگ خارا (گرانيت) و اشياء ساخته شده از اين 
سنگها، كه فقط بريده شده يا اره شده و داراي سطح 

صاف يا يكپارچه باشند
Granite

680223 93

10 15
سنگ مرمر، تراورتن، رخام (به استثناي سنگ لوح و 

اشياي ساخته شده از اين سنگها)
Marble ,travertine and alabaster

680291 94

10 5

اشياي ساخته شده از آسفالت يا از مواد همانند 
(مثاًل قير، نفت، قطران، ذغال سنگ) به صورت رول
Artic of asphalt or of similar material )in 

rolls( 

680710 95
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10 20

كاشي و چهارگوش، براي فرش يا روكش كردن، 
ورني زده يا لعاب زده از سراميك مكعب بزرگ و 

كوچك و همانند براي موزاييك،ورني بودن يا لعاب 
زده، از سراميك حتي روي تكيه گاه، حتي به اشكال 

غير از مربع يا مربع مستطيل
Tiles ,cubes and similar articles ,whether 

or not rectangular

690810 96

10 20

ظرفشويي، روشويي، پايه روشويي،وان حمام، بيده 
لگن، مستراح، مخزن آب سيفون، آبريزگاه و ادوات 

ثابت همانند براي مصارف بهداشتي
Other ,ceramic sinks ,wash basins, 

pedestals

691090 97

10 30 اشياي سرميز يا آشپزخانه از چيني
Tableware and kitchenware 691110 98

10 15

شيشه فلئت كه يك رو يا هر دو روي آن سائيده 
يا صيقلي شده باشد، به صورت صفحه يا ورق حتي 

داراي يك اليه جاذب يا منعكس كننده، مسلح 
نشده با سيم، ولي كار نشده به نحوي ديگر

Non-wired glass ,having an absorbent, 
reflecting or non-reflecting layer

700510 99

10 0
قراضه و ضايعات فوالد ممزوج غير از فوالد زنگ نزن
Ferrous waste and scrap ;remelting scrap 

ingots of iron or steel-other
720429 100

10 0 قراضه و ضايعات آهن يا فوالد
Other waste and scrap 720449 101

10 20

پروفيل از آهن يا فوالدهاي غير ممزوج، با مقطع 
H، فقط گرم نورد شده، گرم كشيده شده يا گرم 

اكسترود شده با بلندي 80 ميليمتر يا بيشتر
H sections )of angles ,shapes and sections 

of iron or non-alloy steel(

721633 102
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10 5

لوله ها و پروفيلهاي توخالي، جوش داده شده، 
با سطح مقطع مدور، از آهن يا از فوالدهاي غير 

ممزوج
Other ,welded ,of circulator cross-section

730630 103

10 15

لوازم و اتصاالت لوله كشي، حاصل از ريخته گري 
(مثاًل كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره)
Tube or pipe fitting )for example, 

couplings ,elbows ,sleeves( ,of iron or 
steel-other

730719 104

10 15

در، پنجره و چارچوب آنها و دوره و آستانه در 
ازچدن، آهن يا فوالد، آماده شده براي استفاده در 

ساختمان، غير از ساختمانهاي پيش ساخته
Doors ,windows and their frames and 

thresholds for doors

730830 105

10 5

منبع، چليك، بشكه، پيت، قوطي و ظروف همانند 
براي هرگونه مواد (باستثناي گازهاي فشرده يا 

مايع شده) از چدن، آهن يا فوالد، با گنجايش 50 
ليتريا بيشتر حد اكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي 

مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي
Reservoirs ,tanks ,vats of a capacity of50  

or more

731010 106

10 10

اجاق فردار،منقل، اجاق طبخ ( ازجمله آنهاييكه 
داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)، 
بريان كن، كباب پز،اجاق گازي دستي، خوراك 

گرم كن، از چدن،آهن يا از فوالد و وسايل غير برقي 
همانند، با سوخت گازي

Stove ,ranges ,grates ,barbecues ,braziers, 
gas-rings ,plate warmers and... )for gas 

fuel or for both gas and other fuels( 

732111 107

10 20
 اشياي سرميز، اشياي آشپزخانه يا ساير اشياي

         خانه داري و اجزاي و قطعات آنها از فوالد زنگ نزن
Of stainless steel )other table( 

732393 108
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10 20

اشياي سرميز، اشياي آشپزخانه يا ساير اشياي خانه 
داري و اجزاي وانها

Other )of other table ,kitchen or other 
household articles and parts thereof( 

732399 109

10 10
 گلوله و مصنوعات همانند براي دستگاه هاي خرد کننده
 Grindingاز چدن، آهن يا فوالد                       

balls and similar articles for mills
732591 110

10 10 مصنوعات ريخته گري از چدن، آهن يا فوالد
Other articles of iron or steel-other 732599 111

10 0 قراضه و ضايعات مس
 Copper waste and scrap 740400 112

10 5

ميله و پروفيل از آلياژهاي مس بر اساس مس - 
روي برنج

Copper plates ,sheet and strip ,of a copper 
 –zinc base alloys

740721 113

10 5

صفحه، ورق و نوار از آلياژها بر اساس مس – روي، 
با ضخامت بيشتر از 0/15 ميليمتر

Copper plates ,sheet and strip ,of a 
thickness exceeding 0.15 mm - other

740929 114

10 10

مفتول به هم تابيده، كابل، نواد گيس باف و همانند 
از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق

Stranded wire ,cables ,plaited bands and 
the like ,of aluminium ,not electrically 

insulated)other( 

761490 115

10 15
ساير مصنوعات روميزي از آلومينيوم

Table ,kitchen or other household articles 
and parts thereof ,of aluminium-other

761519 116

10 5 ساير مصنوعات از مفتول آلومينيوم
Other artificials of aluminium 761699 117

10 تيغ سلماني و خود تراش                                                          10
razors 821210 118
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10 10 يراقها، چفت و بست براي مبلمان از فلزات معمولي
Other , suitable for furniture 830242 119

10 10

قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش، كازيه و سيني 
جاي اسناد كاغذدان، قلمدان،جاي مهر و ملزومات و 
تجهيزات همانند براي دفتر كار، از فلزات معمولي، 

باستثناي مبلمان براي دفتر كار
Filing cabinets ,card-index cabinets ,paper 

trays

830400 120

10 5
كمپرسورهاي هوا كه روي شاسيهاي چرخدار و قابل 

يدك كشي سوار شده اند
Air compressor mounted on a wheeled 

841440 121

10 10

ماشينها  و دستگاه هاي تهويه مطبوع متشكل از 
يك بادبزن موتوري و وسايل مختص تغيير حرارت 
و رطوبت، همچنين ماشينها و دستگاه هايي كه در 
آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظيم نيست توام 

با يك دستگاه مولد و يك سوپاپ براي برگشت 
گردش سر

Other conditioning machines,  
incorporating a refrigerating unit and 

valve for reversal of the cooling/heat cycle

841581 122

10 5

ماشين آالت مجموعه ماشين آالت و ادوات
Machinery ,plant or laboratory equipment, 

whether or not electrically heated 
)excluding furnaces ,ovens and other 
equipment of heading85.14  ( other

841989 123

10 5
ماشين آالت و دستگاه ها براي بسته بندي يا لفاف 

كردن كاالها
Other packing or wrapping machinery

842240 124
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10 0

ماشين آالت و دستگاه هاي نانوايي، نان شيريني 
پزي، بيسكوئيت سازي يا براي توليد ماكاروني، 

اسپاگتي يا محصوالت همانند
Bakery machinery and machinery for the 

manufacture of macaroni ,spaghetti or 
similar products

843810 125

10 0

ماشينهاي ابزار براي كار كردن روي سنگ، 
محصوالت سراميك، بتون، پنبه نسوز –سيمان يا 
مواد معدني همانند يا براي كاركردن روي شيشه 

بحالت سرد
Other)machine-tools for working stone( 

846490 126

10 5

ماشينها و دستگاه هاي خرد كردن يا سائيدن، خاك، 
سنگ كلوخه ها يا ساير مواد معدني به شكل جامد ( 

از جمله پودر يا خمير)
Crushing or grinding machines

847420 127

10 0

ماشين آالت بهم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري 
كردن سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي، 

سيمانهاي سفت نشده، مواد گچ كاري يا ساير 
محصوالت معدني به شكل پودر يا خمير، ماشينهاي 

درست كردن قالبهاي ريخته گري از ماسه
Other machinery

847480 128

10 0

ماشين آالت و دستگاه هاي قالب گيري يا شكل 
دادن كائوچو يا مواد پالستيكي يا براي ساختن 

محصوالت از اين مواد
Other)other machinery for moulding or 

otherwise forming(

847759 129

10 0
شيرهاي تقليل فشار براي لوله، ديگ آب گرم يا 

بخار انباره، خم و خمره يا همانند
Pressure-reducing valves

848110 130
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10 5

بازوهاي انتقال نيرو (از جمله ميل  بادامك و ميل 
لنگ) و دسته محور

Transmission  shafts) including cam shafts 
and crank shafts ( and cranks

848310 131

10 5

اجزا و قطعات ماشين آالت و دستگاه هاي فاقد 
وسايل رابط برقي، فاقد قسمتهاي عايق برقي، سيم 

پيچي، اتصاالت يا ساير ادوات برقي
Other ) machinery party  , not containing 

electrical(

848590 132

10 5

ترانسفورماتورها غير از ترانسفورماتورهاي دي 
الكتريك به قدرت بيشتر از 16 كيلو وات آمپر و 

حداكثر 500 كيلو وات آمپر
Having a power handling capacity 

exceeding 16 kva but not exceeding 500 
kva

850433 133

10 5

انبارهاي برقي، انباره از نوع مورد استفاده در راه 
انداختن موتورهاي پيستوني

Lead – acid of a kind of used for starting 
piston engines

850710 134

10 5

دستگاه هاي روشنايي يا عالمت دادن بصري از انواع 
مورد استفاده براي چرخهاي پايي (غير از دوچرخه) 

يا وسايل نقليه موتوري
Other lighting or visual signaling 

equipment

851220 135

10 5

ساير دستگاه ها براي سيستمهاي كارير با سيم يا 
براي سيستمهاي عددي با سيم

Other apparatus for carrier – current line 
systems or for digital line

851750 136

10 5

دستگاه ضبط يا پخش ويدئو
Video recording or reproducing apparatus 
whether or not incorporating a video tuner 

– other

852190 137
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10 5
آنتن هوايي و رفلكتور آنتن هوايي از هر نوع، 

قطعاتي كه معلوم باشند با اين اشيا به كار مي روند.
Aerials and aerial reflectors of all kinds

852910 138

10 5

دستگاه هاي برقي خبر دهنده دزدي يا آتش سوزي 
و دستگاه هاي همانند با عالمت دادن سمعي و 

بصري
Burglar or fire alarms and similar 

apparatus

853110 139

10 5

تابلو پانل (از جمله پانلهاي با كنترل شماره اي) 
كنسول ميز، كابينت و ساير تكيه گاه ها براي كنترل 

يا توزيع برقي
For a voltage exceeding 1000 v

853720 140

10 5

اجزا و (قطعاتي كه معلوم باشند كه منحصراً يا 
اساسًا در كليدهاي برقي به كار مي روند.)

Other ) parts suitable for use solely or 
principally(

853890 141

10 5
سيم عايق شده ( از جمله سيم لعاب زده يا انوديزه) 

براي سيم پيچي از مس
Winding wire of copper

854411 142

10 5
سيم عايق شده (از جمله سيم لعاب زده يا انوديزه) 

براي سيم پيچي
Other winding wire

854419 143

10 5 تراكتورهاي يك محوره
Pedestrian controlled treators 870110 144

10 5

وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل كاال، داراي 
موتور پيستوني درون سوز تراكمي – احتراقي 

(ديزل يا نيمه ديزل) به وزن نا خالص وسيله نقليه 
بيش از 5 تن و حداكثر 20 تن

g.v.w .exceeding 5 tons but not exceeding 
 20tons

870422 145
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10 5 بدنه براي واسط نقليه موتوري
Other bodies , for the motor vehicles 870790 146

10 5

اجزا و قطعات و متفرعات بدنه غيراز كمربندهاي 
ايمني مربوط به وسايل نقليه موتوري

Other )other parts and accessories of 
bodies(

870829 147

10 5

چرخها و اجزا و قطعات و متفرعات آنها مربوط به 
وسايل نقليه موتوري

Road wheels and parts and accessories 
thereaof

870870 148

10 5 كمك فنرهاي وسايل نقليه موتوري
Suspension shock – absorbers 870880 149

10 5 رادياتورهاي وسايل نقليه موتوري
Radiators 870891 150

10 5
كالجها و اجزا و قطعات آنها مربوط به وسايل نقليه 

موتوري
clutches and parts thereof – clutches

870893 151

10 5
دوچرخه و ساير چرخهاي پايي (از جمله سه 

چرخه هاي حمل و نقل كاال) بدون موتور
Bicycles and other cycles , not motorized

871200 152

10 5 سرنگ با يا بدون سوزن
Syringes , with or without needles 901831 153

10 5 مبلهاي چوبي
Other wooden furniture 940360 154

10 5 چراغها و وسايل روشنايي برق
Other electric lamp and lighting fitting 940540 155

10 5

بازيچه هاي چرخ دار كه براي سوار شدن كودكان 
طراحي شده است (مثاًل سه چرخه و روروك) 

كالسكه براي كودكان
Wheeled toys designed to be ridden by 

children

950100 156
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10 5
بازيچه هاي، مدلهاي كوچك اشيا با حركت يا بي 

حركت
Other toys

950390 157

10 5

فرچه ريش تراشي، بروس و بروس ناخن، بروس م ژه  
و ساير بروسهاي پاكيزگي مورد استفاده اشخاص 

همچنين بروسهاي همانند كه اجزا و قطعات 
دستگاه ها را تشكيل مي دهد. 

Other of other tooth brushes , shaving 
brushes , hair brushers , nail brushes

960329 158

نشاني سفارت خانه جمهوري اسالمي ايران در اندونزي

نمابرتلفننشانينمايندگيرديف

1
سركنسولگري 

جمهوري اسالمي 
ايران در جاكارتا

JL.HOS- 110
COKROAMINOTO,MENTENG 

 JAKARTA PUSAT 10310
INDONESIA

31931378
319313783107860

نام و مشخصات بيمارستانهاي اندونزي

Kosala Agung Metropolitan PT

Jl HR Rasuna Said Kav C/21 Ged Rumah Sakit MMC Jakarta 12940 
Indonesia آدرس

)6221( 5296 3490 تلفن

Rumah Sakit Abdi Waluyo

Jl HOS Cokroaminoto 3133- Jakarta 10350 Indonesia آدرس

)6221( 314 4989 تلفن
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Rumah Sakit Agung

Jl Sultan Agung 67 Jakarta 12970 Indonesia آدرس

)6221( 829 4955 تلفن

Rumah Sakit Atma Jaya

Jl Pluit Raya 2 Jakarta 14440 DKI Jakarta Indonesia آدرس

)6221( 660 6127 تلفن

Rumah Sakit Gandaria

Jl Gandaria Tgh II 612- Jakarta 12130 Indonesia آدرس

)6221( 725 0718 تلفن

Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika

Jl Tawes 1820- Jakarta 14310 Indonesia آدرس

)6221( 430 1269 تلفن

Rumah Sakit Prikasih
Jl RS Fatmawati 74 Jakarta 12150 Indonesia آدرس

)6221( 750 4669 تلفن

Rumah Sakit Pondok Indah

Jl Metro Duta Kav UE Jakarta 12310 Indonesia آدرس

)6221( 769 2252 تلفن

Rumah Sakit Pluit

Jl Pluit Slt Raya 2 Jakarta 14450 Indonesia آدرس

)6221( 668 5070 تلفن
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Rumah Sakit Pertamina Jaya

Jl Jend A Yani 2 Jakarta 13210 Indonesia آدرس

)6221( 421 1911 تلفن

Rumah Sakit Pelni Petamburan

Jl Aipda KS Tubun 9294- Jakarta 11410 Indonesia آدرس

)6221( 548 0608 تلفن

آدرس وب سايتهاي  رسمي مراکز دولتي اندونزي

آدرسشرحرديف

http://www.iranembassy.or.idسفارت ايران درجاكارتا1

http://www.depkeu.go.idوزارات دارايي2

http://www.depkeu.go.idوزارت صنايع و بازرگاني3

http://www.deplu.go.id وزارت امور خارجه4

http://www.dephan.go.idوزارت دفاع5

http://www.depkehham.go.idوزارت دادگستري و حقوق بشر6

http://www.setjen.dpe.go.idوزارت انرژي و معادن7

http://www.deptan.go.idوزارت كشاورزي8

http://www.dephut.go.idوزرات جنگلداري9

http://www.dephub.go.idوزارت حمل و نقل10
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http://www.delp.go.idوزرات شيالت و امور دريايي11

http://www.nakertrans.go.idوزارت كار12

http://www.pu.go.idوزارت مسكن و شهرسازي13

http://www.depkes.go.idوزارت بهداشت14

http://www.depdiknas.go.idوزارت آموزش و پرورش15

http://www.depsos.go.idوزارت امور اجتماعي16

http://www.depag.go.idوزارت امور مذهبي17

http://www.indonesiatourism.go.id وزارات فرهنگ و توريست18

http://www.ristek.go.idوزارت تحقيقات و تكنولوژي19

http://www.dfa-deplu.go.idدپارتمان وزارت امور خارجه اندونزي20

http://www.kadin.net.idاتاق صنايع و بازرگاني اندونزي21

http://searchportal.information.comاتحاديه منسوجات اندونزي22

http://www.nafed.go.idآژانس بين المللي توسعه صادرات23

http://www.bi.go.id/bank_indonesia2بانك مركزي اندونزي24

http://www.beacukai.go.idگمرك اندونزي25

http://www.bps.go.idدفترخانه مركزي آمار اندونزي26

http://www.pajak.go.idمديريت اداره آمار27

http://www.telkom.go.idصنعت مخابرات اندونزي28

http://www.iptek.net.idصنعت تلفن اندونزي29

http://www.indosat.go.idصنعت ارتباطات ماهواره اي اندونزي30
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ليست برخي از هتلهاي اندونزي

Jl. Pantai Mengiat

Hot Novotel Nusa Dua Bali Hotel el آدرس

5 ستاره درجه

Mercure Resort Sanur Bali  

Jalan Mertasari, P.O. Box 3476 آدرس

4 ستاره درجه

Gran Mahakam Jakarta  

Jl. Mahakam I No. 6 آدرس

5 ستاره درجه

Mercure Hotel Rekso Jakarta  

Jl. Hayam Wuruk No. 123 آدرس

4ستاره درجه

Mercure Convention Centre Ancol  Jakarta

Jalan Pantai Indah, Ancol آدرس

4 ستاره درجه

Ibis Slipi Jakarta  

Jl. Letjen S Parman Kav 59 آدرس

3 ستاره درجه



بخش سوم: پيوستها / 191

Pool Villa Club  Jakarta

Jl. Pantai Senggigi, PO BOX 1001 آدرس

4 ستاره درجه

Senggigi Beach Hotel  Jakarta

Jl. Pantai Senggigi, PO BOX 1001 آدرس

4 ستاره درجه

Hotel Jayakarta Lombok  

Jl. Raya Senggigi Km. 4 آدرس

4 ستاره درجه

Novotel Surabaya Hotel  

Jl. Ngagel 173 - 175 آدرس

4 ستاره درجه

Garden Hotel Surabaya    

Jl. Pemuda 21 آدرس

4ستاره درجه

Grand Mercure Yogyakarta  

Jl. Jend. Sudirman 911- آدرس

4ستاره درجه

Novotel Semarang  

Jl. Pemuda No.123, Semarang آدرس

4ستاره درجه
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ليست کمپانيها و شرکتهاي مهم تجاري و صنعتي اندونزي

Cipta Visi Sinar Kencana (CVSK), PT

Jl Pungkur 115 B Kota Bandung 40251, Jawa Barat Indonesia آدرس

+60 22 4262253 , 4262235 تلفن

+62 22 4214084 نمابر

صنعتي نوع فعاليت

KARYA PERDANA MANDIRI
 Raya Kav. B6 Kemayoran JAKARTA PUSAT 10610, Jakarta
Indonesia آدرس

021 26646356 , 081 28828222 تلفن

021 26647468 , 6401942 نمابر

صنعتي نوع فعاليت

Kencana Articles
Jl. Kampung Baru Perumahan Wira Asri Blok II No 7 Rantau 
Prapat آدرس

تلفن 22065 624 62+

+62 778 460143 نمابر

تجاري نوع فعاليت

PETERNAKAN TAWON RIMBA RAYA
 JL. DR. WAHIDIN 8 LAWANG LAWANG 65215, Jawa Timur 
Indonesia آدرس

+62 341 425476 تلفن

نمابر 420749 341 62+

تجاري نوع فعاليت
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PT. TAHARICA

Jl Pahlawan Revolusi No. 22 B Jakarta 13430, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 8611259 , 8611449 , 8611444 تلفن

+62 21 8611207 نمابر

تجاري نوع فعاليت

PT.DWI SUBUR MAKMUR

Jl.Kayu Jati IV No.25 Rawamangun Jakarta Timur Jakarta 
13220, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 4788 1968 , 475 9101 تلفن

+62 21 471 9009 نمابر

تجاري نوع فعاليت

SEMESTA ALAM PETRO.Inc
Utama III/01 Banyumanik Semarang 50267, Jawa Tengah 
Indonesia آدرس

+62 24 70418418 , 70456762 تلفن

+62 24 7476031 نمابر

صنعتي نوع فعاليت

TANI UNGGUL MAKMUR

ndung Rt. 02 Rw. 05 Ds. Sukamantri Kec. Tamansari Bogor 
16610, Jawa Barat Indonesia آدرس

0251 2277999 تلفن

0251 487353 نمابر

صنعتي نوع فعاليت
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Utama – Audio

Mall, Lantai-1 No. 9A JL.Arteri Mangga Dua Raya JAKARTA 
PUSAT 10730, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 70530159 تلفن

+62 21 62301379 نمابر

تجاري نوع فعاليت

WALKAMIN PARK INDONESIA

r Besar 17 no. 41 Jakarta Pusat 10610, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 4258421 تلفن

+62 21 4258421 نمابر

صنعتي نوع فعاليت

House of Victory

Kalimalang Jakarta Timur, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 70331819 تلفن

+62 21 70331819 نمابر

تجاري نوع فعاليت

KH Belilas

 intas Timur km 4 simp.Belilas Belilas-Rengat 28293, Riau
Indonesia آدرس

0769324390 تلفن

0769324390 نمابر

تجاري نوع فعاليت
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KH Kautsar Hafidz CV Pekanbaru

 Komp.Unri Simp.Panam Pekanbaru 28293, 50/JL.Binakrida 43
Riau Indonesia آدرس

0627617010014 تلفن

0627617010014 نمابر

تجاري نوع فعاليت

KH Specialist Computer Hardware

 komp.Unri Panam Pekanbaru 28293, Riau 50/Jl.Binakrida 43 
Indonesia آدرس

0627617010014 تلفن

0627617010014 نمابر

تجاري نوع فعاليت

PT VERSA GENERAL SEMESTA
 Komplek Ruko Taman Pegangsaan Indah Blok A/30 Jakarta
14250, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 46825071 تلفن

+62 21 4611934 نمابر

تجاري نوع فعاليت

PT. Cipati Yudhapersada

 Komplek Ruko Balikpapan Superblock B-17, Jalan Jend.
Sudirman. Balikpapan, Kalimantan Timur Indonesia آدرس

+62 0542 763310 , 763610 تلفن

+62 0542 763910 نمابر

تجاري نوع فعاليت
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PT. Gewinn Gold Hotama

 Jl. Raya Lemahabang km.3  Cikarang 17550, Jawa Barat 
Indonesia آدرس

+62 21 98958889 تلفن

+62 21 8903765 نمابر

صنعتي نوع فعاليت

PT. STEEL SURYA MANDIRI

 Jl. Mangga Besar I, No. 54 B Jakarta Barat 11180, Jakarta
Indonesia آدرس

+62 21 6258558 , 6258526 ,  6258622 تلفن

+62 21 6284804 نمابر

تجاري نوع فعاليت

PT. TAHARICA

Jl Pahlawan Revolusi No. 22 B Jakarta 13430, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 8611259 , 8611449 , 8611444 تلفن

+62 21 8611207 نمابر

تجاري نوع فعاليت

PT.BANTRUNK MURNI INDONESIA

Jl.Raya Bekasi Km.24,5  cakung 13910, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 460077 (hunting) تلفن

+62 21 4600785 نمابر

صنعتي نوع فعاليت
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شرکتهاي ماشين کرايه اي اندونزي

Agung Rent A Car - Jakarta

18 Sumurbatu IV Block C-18 Jakarta 10640 آدرس

+62 21 4253008 تلفن

+62 21 4201631 نمابر

Avis - Jakarta
25 Jalan Dipone Goro آدرس

21 3142900 تلفن

N/A نمابر

Europcar - Jakarta
6 JL. Hayam Wuruk 10120 آدرس

21 3855465 تلفن

21 3810062 نمابر

GKBI International Transport Car Rental - Jakarta
45 Jl.Raya Ceger )Pintu III TMII(, Jakarta Timur Jakarta 
Jakarta 13820 آدرس

21 98521644 تلفن

N/A نمابر

Hertz - Jakarta

29 JI. M.T. Haryono Kav آدرس

21 8307460 تلفن

21 8308327 نمابر
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National - Jakarta
34 Ji Cinere Raya Blok M, 2nd Floor, Besmart Building Cinere - 
Limo, Kota Depok 16514 آدرس

21 7536725 تلفن

61 4150313 نمابر

Tia CarRent - Jakarta
17 Jl. Makmur, Menteng Atas Jakarta Selatan Jakarta 12960 آدرس

21 92909907 تلفن

N/A نمابر

TIA Rent A Car - Jakarta
62 Jl. Tebet Timur Dalam 13A Jakarta 12820 آدرس

21 92909927 تلفن

N/A نمابر

فهرست چند نشريه مهم در اندونزي

نام سايت اينترنتينام نشريهرديف

1Akcaya Onlinehttp://www.akcaya.co.id

2Aliansi Keadilanhttp://aliansi.hypermart.net

3Berlingske Tidendehttp://www.berlingske.dk

4Bornholms Tidendehttp://www.bornholmstidende.dk

5Copenhagen Posthttp://www.cphpost.dk

6Politikenhttp://www.politiken.dk

7Ekstra Bladethttp://www.ekstrabladet.dk

8IT Magazinehttp://www.it-mag.com
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9Atjeh Timeshttp://www.atjehtimes.com

10Bisnis Indonesiahttp://web.bisnis.com

11Boulevardhttp://www.boulevard.or.id

12Dotcomhttp://www.hf.or.id

فهرست برخي از بندرگاه هاي مهم اندونزي

Jambi Port
Jl Pelabuhan Talang Duku آدرس

+62 74135071 تلفن

+62 74135064 نمابر

Kasim Port
Kasim Port Jalan Jend A Yani No 19 Sorong Irian Jaya آدرس

+62 95121839 تلفن

+62 21 799 3808 نمابر

Kupang Port
Dit Jen Perhubungan Laut Jl Yos Sudarso No 23 Tenau, Kupang, 
Timor Barat NTT آدرس

+62 391 21790 تلفن

+62 391 21790 نمابر

Manado Port
Ammana Wewang No 21 Majene آدرس

+62 431 62199 تلفن

+62 431 62199 نمابر

Pekanbaru Port
Dit Jen Perhubungan Laut Jl Saleh Abbas No 3 Pekan Baru Riau آدرس
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+62 761 22302 تلفن

+62 761 22302 نمابر

Palembang Port
Jl Belinyu No 1 Boom Baru Palembang آدرس

+62 711 710472 تلفن

+62 711 711758 نمابر

فهرست چند شرکت مهم حمل و نقل و باربري اندونزي

PT. Milenium Inti Samudra
 Jl.Komplek Permata Harbaindo Blok H3 No23 Padang 25227, Sumatera
Barat Indonesia آدرس

0751 766263 تلفن

0751 766263 نمابر

PT. Samudra Perkasa Lintas Arta
Mitra Raya Blok I No. 62, Batam Centre  Batam 29432, Riau Indonesia آدرس

+62 778 7270556 تلفن

+62 778 468082 نمابر

PT.Batuah Abadi Lines
Jl.belitung darat no.88 banjarmasin 70117, Kalimantan Selatan Indonesia آدرس

+62 0511 3363640 تلفن

+62 0511 3363648 نمابر

PT.Galang Tri Manunggal

Jl.Upaya Utara No.80 Jakarta Utara 14320, Jakarta Indonesia آدرس

+62 21 43933521 تلفن

+62 21 4366133 نمابر
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PT.O Cargo Express
Bekasi 17125, Jawa Barat Indonesia  20/Jl.Jawa V B6 آدرس

021 88981873 تلفن

021 88981873 نمابر

Quantum Indonesia Translogistic
 Puri Sentra Niaga, Blok D/59 Lt.2, Jl. Wiraloka - Kalimalang, Jakarta
13620  Jakarta 13620, Jakarta آدرس

+62 22 8660 0151 تلفن

+62 22 8660 0152 نمابر

فهرست بانکهاي مهم اندونزي
Permata Bank

PermataBank Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920 Indonesia آدرس

+62 21 523 7899 تلفن

+62 21 250 نمابر

Bank Internasional Indonesia
 Jakarta 18-Ground Floor, Blok B-1 Jl. MH Thamrin Blok B1 No.17
10350 Indonesia آدرس

+62 21 310 7535_36 تلفن

+62 21 310 7588 نمابر

Bank Mandiri
Ruko Agung Sedayu Blok N No. 36, Jl. Mangga Dua Raya Indonesia آدرس

+6221 612 3135 تلفن

+6221 612 3134 نمابر

Bank Bukopin
Jakarta 12770 Indonesia 51-MT. Haryono Kav. 50 آدرس
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+6221 798 8266 تلفن

+6221 798 8266 نمابر

Bank Dagang Nasional Indonesia

Wisma Hayam Wuruk, Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120 Indonesia آدرس

+6221 385 1223 تلفن

+6221 380 5725 نمابر

Bank Indonesia
Public Relations Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta 10110 Indonesia آدرس

+6221 381 7187 تلفن

+6221 350 1867 نمابر

Bank Universal
Plaza Setiabudi,Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta 12920 Indonesia آدرس

+6333 6555 تلفن

+6221 521 6111 6222 6333 6555 نمابر

Citibank Indonesia
Citibank Landmark Landmark Building Jl. Jendral Sudirman 1 Jakarta 
12910 Indonesia آدرس

+6221 252 9999 تلفن

+6221 252 9999 نمابر

HSBC Indonesia

World Trade Center 1F Jalan Jendral Sudirman Kav 2931- Jakarta 12920 
Indonesia آدرس

+6221 5291 4722 تلفن

+6221 521 1103 نمابر
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منابع و مآخذ

 www.doe.gov            - سايت اطالعات اقتصادي كشورها  

www.wto.org- سايت سازمان تجارت جهاني

www.trademap.org- سايت مركز تجارت بين الملل

- آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران طي سالهاي 1357-58 

- گزارش بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 1386

- گزارش صندوق ضمانت صادرات ايران، 1386

 http://www.tici.info- مركز اطالع رساني ايران

http://www.aftab.ir- سايت اطالع رساني آفتاب

http://www.depkeu.go.id- وزارات دارايي اندونزي

      http://www.Tradedc.com- وزارت صنايع و بازرگاني

http://www.deplu.go.id- وزارت امور خارجه اندونزي

http://www.setjen.dpe.go.id- وزارت انرژي و معادن اندونزي                                                                                                                  

http://www.deptan.go.id- وزارت كشاورزي اندونزي 

http://www.dephub.go.id- وزارت حمل و نقل اندونزي  

http://www.delp.go.id- وزرات شيالت و امور دريايي اندونزي

http://www.nakertrans.go.id- وزارت كار اندونزي  

http://www.depdiknas.go.id- وزارت آموزش و پرورش اندونزي

http://www.indonesiatourism.go.id- وزارت فرهنگ و توريست اندونزي

http://www.ristek.go.id- آژانس بين المللي توسعه صادرات اندونزي

 /http://www.bi.go.id- بانك مركزي اندونزي   

http://www.beacukai.go.id- گمرك اندونزي

http://www.bps.go.id - مركز آمار اندونزي 

http://www.pajak.go.id/index.asp- مديريت اداره آمار اندونزي 

http://www.telkom.go.id- صنعت مخابرات اندونزي 
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http://www.fco.gov.uk   
http://www.worldbank.org  
http://www.doingbusiness.org  
http://www.bbc.co.uk 
http://www.asiatradehub.com 
http://jakarta.usembassy.gov 
http://www.wtexecutive.com 
http://feeds.feedburner.com/blogspot 
http://www.portworld.com  
http://samudraperkasa.indonetwork.net


