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 اطالعات كلي:
 .موقعيت جغرافيايي: واقع در جنوب شرق آسيا بين اقيانوس هند و اقيانوس آرام 

 :ميليون کيلومتر مربع9/1مساحت 

 :بانك جهاني( 1116جهاني بر اساس آمار سال  م)رتبه چهار ميليون نفر 161جمعيت 

 آب و هوا: گرم و مرطوب 
 .منابع طبيعي: نفت خام، قلع، الوار، گاز طبيعي، نيکل، بوکسيت، مس، خاک حاصلخيز، زغال، طال و نقره 

  :و.... %9/1بتاوی  ، %3مادوريز ، %6/3، باتاک %7/3مااليي،  %5/15، ساندانيز %01ایجاوهگروههای قومي 

 زبان: باهاسا، انگليسي، هلندی و زبانهای محلي 

  77مذهب: اکثراً مسلمان%. 

 پايتخت: جاکارتا 

 نوع حکومت:جمهوری 

 رئيس جمهور: جوکو ويدودو 

  :رياست جمهوری و مجلس1119انتخابات بعدی ، 

 واحد پول: روپيه 

 گروه درآمدی: متوسط رو به پايين 

 (1116درآمد سرانه:)دالر 3571 

 ( 1116توليد ناخالص داخلي :)بانك جهاني( 1116جهاني بر اساس آمار سال  16)رتبه ميليارد دالر  1/931 

  محصوالت صنعتي %5، گاز 5، پوشاک %%11غال سنگ و کك ز، %11اقالم مهم صادرات: روغنهای گياهي ،

0% 

 آهن و فوالد %6آالت صنعتي ، ماشين%6 الکتريکيآالت ، ماشين%13های نفتياقالم مهم واردات: فراورده ،

 %5، تجهيزات مخابرات 5%

  7، هند  %7، سنگاپور  %11، ژاپن  %11، اياالت متحده  %11مهمترين شرکای صادرات: چين% 

  5، مالزی  %7، تايلند  %9، ژاپن  %13، سنگاپور  %13مهمترين شرکای واردات: چين % 
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 اویلر هرمس( شاخصهاي مهم اقتصادي)منبع: موسسه

                 

 اندونزي نقاط قوت وضعف

 نقاط قوت:

  مس و محصوالت کشاورزی(سنگ منابع طبيعي )ذغال سنگ، نفت، وفور 

  کوک الوصولوامهای مشسطح اندک کفايت سرمايه و ميزان نسبتاً باالی سيستم بانکي انعطاف پذير به دليل 

 :جوان و طبقه متوسط رو به رشد زياد وجمعيت  وضعيت مناسب بافت جمعيتي 

 های مالي مناسبو سياست ماليه عمومي قوی 

 

 نقاط ضعف:

 شفافيت و سيستم قانوني ضعيف عدم، و مالي فساد اداری 

 مديريت ناکارآمد ماليات و اقتصاد غير رسمي قوی 

 وابستگي فزاينده به صادرات مواد خام خصوصا به اقتصاد رو به کاهش چين 

 در مقايسه با همتايان منطقه های قوینبود زيرساخت 

 فراگير اقتصادیرشد  اجتماعي و همبستگيافزايش نابرابری اجتماعي به عنوان تهديدی برای 

  

 )برآورد( 1117 )برآورد( 1117 1116 1115 عنوان

 GDP )%( 9/0 5 1/5 1/5رشد 

 5/0 1/0 5/3 0/6 تورم )ميانگين ساالنه( )%(

 -6/1- 5/1- 9/1- 9/1 (GDP)%  ماليتراز 

 5/17 9/17 9/17 7/17 (GDPبدهي عمومي )%

 -1- 7/1- 7/1- 7/1 (GDPحساب جاری )%تراز 

 1/36 1/30 1/31 1/31 (GDPبدهي خارجي )%
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 دیدگاه اقتصادي

 شتاب تدريجي 

تقاضای قوی  رشدبا حمايت اندونزی توانست ، اقتصاد +(9/0%) 1115در پي رشد اقتصادی محدود سال 

و  1117های اين کشور برای سال رشد بيني،به طوريکه بر اساس پيشد. به رشد قبلي خود بازگردداخلي 

 خواهد رسيد.درصد  1/5 ودرصد  1/5 به ترتيب به 1117

را بهبود  انداز صادراتچشم افزايش تدريجي قيمت کاالها،و  بزرگافزايش تقاضا از سوی اقتصادهای 

ساب سری بزرگ حيعني ک ساختاری،های مهم ناتعادليزيرا شوند، تر ميحمايتيهای کالن سياست بخشد.مي

افزايش  و مطلوبکسب و کار، شرايط اعتباری افزايش تمايل به  است. جاری و سطح باالی تورم کاهش يافته

صي خصوبخش مصرف رشد گذاری دارد. رمايهسبر افزايش تدريجي جديد صادرات همگي داللت سفارشات 

 .دباشو رشد باالی دستمزدها و سطح متوسط تورم ميبازار کار پويا، مهم مرهون  پايدار است و اينهمچنان 

  :ترحمايتيسياستهای کالن 

د. باشدرصد توليد ناخالص داخلي( و کسری بودجه نيز تحت کنترل مي 31بدهي دولت اندک بوده ) کمتر از 

، هاگذاری عمومي در زير ساختمقامات دولتي در نظر دارند از طريق افزايش سرمايهدر مقابل چنين شرايطي، 

. با اين حال، يابدادامه ميکماکان انبساطي  1117رشد اقتصادی را افزايش دهند. سياست مالي حداقل تا سال 

  .باقي خواهد ماندداخلي توليد ناخالص  -1/3%يعني  از هدف تعيين شده ترهمچنان پايينکسری مالي 

به منظور تسريع رشد اقتصادی، سياست همسازی پولي را آغاز نموده است. از  1115بانك مرکزی از اواخر 

با وجود نرخ پايين تورم و ثبات . کاهش يافته است %5/0به  %5/5از  بهره، نرخ 1117تا آگوست  1116آويل 

 تداوم يابد.  کاهش نرخ بهره همچنانرود سياست روپيه )واحد پول اندونزی(، انتظار مي

 بهبود فضای کسب و کار 

کسب و کار مانند بسته مقررات زدايي و برنامه عفو فضای اصالحات آغاز شده توسط دولت فعلي برای بهبود 

به  116از  را بانك جهاني برای فضای کسب و کار 1117در ارزيابي رتبه اندونزی  به نتيجه رسيده ومالياتي 

 رفتهصورت گهای مالياتي و اعتباری بخشزيرهبود قابل توجهي در . بداده استکشور( ارتقا  191)از بين  91

ی ا کاهش موانع براخارجي توأم ب گذاریی سرمايهدرهای کشور به رواست. استراتژی فعلي دولت باز کردن 

 ي.فروشمانند توريسم، حمل و نقل و خرده شديد قرار داشتند،بخشهايي است که پيشتر تحت حمايت 

 ثبات پول ملي ت خارجي پايدار وموقعي 

کاهش يافته است.  1117سال  توليد ناخالص داخلي در %31به  1115در سال  %36 از کشور بدهي خارجي

حساب جاری رو کسری  دهند.ماه واردات کاال و خدمات را پوشش مي 7کافي بوده و بيش از  ارزی ذخاير
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طلوب وضعيت مقاضای جهاني است. افزايش بهبود شرايط تجاری و به کاهش بيشتر است که اين مهم مرهون 

م گذاری مستقيو سرمايه در پرتفوی گذاریسرمايه افزايش جريان ورودیهمراه با  های اندونزیپرداختتراز 

 روپيه کمك خواهد نمود. به حفظ ارزشخارجي، 

 اندونزی: مبادالت تجاری ج.ا.ايران و

 )ارقام به ميليون دالر( 1391-95ر مبادالت ج.ا.ايران با اندونزی طي سالهای نمودا                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: بوتان مايع شده، محصوالت نيمه تمام از آهن، پروپان مايع شده، 1395اقالم مهم صادرات ايران به اندونزی)

 نشده، روی غير ممزوج.شمش از آهن و فوالد، قير نفت، سرب تصفيه شده، آلياژ سرب به صورت کار 

(:  اکسيد آلومينيوم، خمير چوب شيميايي، ساير کاغذ و مقوا، 1396ماهه  5اقالم مهم واردات ايران از اندونزی)

 تخته فيبر، روغن نارگيل، مداد و مدادرنگي، شيره کائوچو.

 گروه بندی ريسك کشوری اندونزی:

OECD ))1ای اين کشور در جدول هفت طبقه: سازمان توسعه و همکاريهای اقتصادیOECD   در

 قرار دارد.  "نسبتاً کم ريسك"يا   3گروه

 

  

                                              
 1117اکتبر  17  1
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 در قبال کشور اندونزی: صندوقپوشش  سياست

وشش پتحت مدت تضمين شده توسط دولت اندونزی را ريسك دولت: صندوق اعتبارات کوتاه، ميان و بلند

 دهد. ميقرار 

ت تضمين شده توسط بانکهای مورد قبول خود در اندونزی مدو ميان صندوق اعتبارات کوتاه ريسك بانك:

 دهد. ميقرار پوشش تحت يا ضمانتنامه بانکي(  ILCرا )از طريق 

ريسك شرکت: پوشش ريسك شرکتها درحالت حساب باز )بدون تضمين( در صورت احراز اعتبار خريدار 

 های اطالعاتي امکان پذير مي باشد.  از طريق شبکه

 صندوق(:  3اندونزی )گروه پوشش سقف 

 ميليون دالر 111اعتبارات کوتاه مدت:

 ميليون دالر   101و بلند مدت: عتبارات ميانا

 فهرست بانکهای مورد قبول صندوق:

 

 

 

 

 

 

 

  

  نام بانك

Bank Mandiri (Persero) Tbk 1 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pt  1 

Bank Danamon Indonesia Tbk 3 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0 
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 نمودارهای ضميمه:
 

 گذاری مستقيم جذب شده توسط اندونزی )ميليارد دالر(سرمايه                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دالر( وناعتبارات تحت پوشش موسسات اعتبار صادرات دنيا در اندونزی )ميلي                  
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