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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   
حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   

سالم ارجمند و دوست عزیز  

ه گرو .شیراز تهیه شده است بازرگانی اتاق و برخاًاتاق بازرگانی ایران ، سازمان توسعه تجارتاغلب توسط ه شده فایل های ارائ

حرفه ای و پروانه کارگزاری  و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینبازرگانی تجارت طالیی با داشتن 

باشد.  ذیل می ه دهنده خدماتآفریقای جنوبی ارائ چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک امورگمرکی

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               
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شابک: 978-964-468-151-6
راهنماي تجارت با کشور اندونزي

شناسنامه پدیدآورندگان:
سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان: دکتر محمدعلی ضیغمی
مدیر طرح: رضا توفیقی

مجریان طرح: مهرداد وفا و حامد الفت
طراح و مدیرهنري: محبوبه اصغرپور

ویرایش، صفحه آرایی و طراحی: شرکت چاپ و نشربازرگانی
شناسنامه کتاب:

چاپ اول: مهر ماه 1387
تیراژ: 3000 نسخه
قیمت: 40000 ریال

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه ها ، سازمان توسعه تجارت ایران
تلفن: 22664031-2

www.tpo.ir :نسخه الکترونیکی کتاب
E.mail: info@tpo.ir
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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

بوده ایم.  جهانی»  یکپارچه  اقتصادي  « نظام  تدریجی  تکوین  شاهد  گذشته،  سالهاي  طی 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
به  مشتریان  گسترده  دسترسی  و  ارتباطات  توسعه  یک سو  از  است.  پی داشته  در  سالها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواستهاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روشهاي اصالح شده، امکان پاسخگویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
حاکم  پارادایم  وضعیت،  این  است.  داده  بازار  و  مشتري  رضایت  موجد  عوامل  به  را  خود 
فرصتها  و  بازار  کننده  تعیین  نقش  و  داده  تغییر  بازار  نفع  به  را  بازار  ـ  صنعت  روابط  بر 
به  اگر  است.  نشانده  آن  محدودیتهاي  و  فرصتها  و  تولید  جاي  به  را  آن  محد ودیتهاي  و 
بازارها،  شناخت  و  مطالعه  ضرورت  آنگاه  بیافزاییم،  نیز  را  بازارها  شدن  جهانی  مهم،  این 
بخشهاي آن و راهکارهاي بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی 

نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسب به گذشته که قلمرو فعالیتها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیلهاي 
مربوط به فرصتهاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمانها باید عناصر 

غیر قابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
در تمام محیطهاي کسب و کار، شرایط نامطمئن به وسیله عناصر غیرقابل کنترل به وجود 
می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن اضافه 
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می کند.  مدیر موفق برنامه  بازاریابی خود را به نحوي طراحی می کند که بهتر بتواند با 
شرایط نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از : 
 عوامل سیاسی ـ قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساختها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري 
کسب  و  ورود  براي  ایرانی،  شرکتهاي  از  حمایت  راستاي  در  و  جهت  این  به  است.  شده 
انتشار  و  تهیه  به  اقدام  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  خارجی،  بازارهاي  در  آنها  موفقیت 

مجموعه کتابهایی با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتابها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به  دلیل تغییرات 
سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپهاي بعدي  نسبتاً 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
کتابهاي  مجموعه  تولید  و  تهیه  دست اندرکاران  همه  همکاري  از  می دانم  الزم  پایان  در 
روابط  تنظیم  و  بازاریابی  «معاون  ضیغمی  محمدعلی  دکتر  آقاي  جناب  ویژه  به  حاضر 
سازمان» و جناب آقاي رضا توفیقی، «مدیر طرح» و کلیه کارشناسان سازمان که با این 
خانم  سرکار  از  همچنین  بنمایم.  را  قدردانی  و  تشکر  کمال  نموده اند،  همکاري  مجموعه 
در  ایشان  تالشهاي  خاطر  به  بازرگانی  نشر  و  چاپ  شرکت  همکاران  و  اصغرپور  محبوبه 

طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             مهدي غضنفري   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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اطالعات پایه

 نام رسمی کشور 
 اندونزي1  

 موقعیت جغرافیایی 
اندونزي، بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان است که در امتداد خط استوا و بین قطعه خشکی 
جنوب شرقی آسیا و استرالیا قرار دارد. این کشور در تالقی دو اقیانوس هند و آرام واقع شده 
و به  منزله پلی میان دو قاره آسیا و اقیانوسیه است. سواحل غربی و جنوبی اندونزي مشرف 
و  جنوبی  چین  دریاي  و  ماالکا2  تنگه  روبه روي  آن  شمالی  سواحل  و  است  هند  اقیانوس  به 

اقیانوس  به  رو  نیز  کشور  این  شرقی  شمال  سواحل 
آرام قرار گرفته است. 

گینه  است.  زمینی  مرز  داراي  کشور  دو  با  اندونزي 
مالزي)  و  جایا،  ایریان  استان  با  هم مرز  پاپو3،  جدید 
استان  با  (هم مرز  ساراواك  و  صباح  استانهاي 
اندونزي  آبی  همسایگان  غربی.  و  شرقی  کالیمانتان 
فلیپین  غربی)،  (شمال  سنگاپور  از:  عبارت اند 
(شمال شرقی) برونئی دارالسالم (شمال) و استرالیا 
(جنوب شرقی). فاصله شرق تا غرب اندونزي حدود 

1. Indonesia 
2. strait  of Malacca 
3. Papua New Guinea
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به  نزدیک  و  است  کیلومتر  به 1760  نزدیک  آن  جنوب  تا  شمال  فاصله  و  کیلومتر   120/5
چهار پنجم از مساحت مابین این حدود را آب پوشانده است. مساحت خشکیهاي اندونزي 
حدود 1/9 میلیون کیلومتر مربع است (بنابر اطالعات منتشره از سوي منابع اندونزیایی، رقم 
بدون  و  مربع  کیلومتر  شرقی 1926558  تیمـــور  احتساب  با  خشکـــیها،  مساحت  دقیق 
آن، 1911714 کیلومتر مربع است.) وسعت آبهاي این کشور نیز، حدود چهار برابر مساحت 
مساحت  کل  از  صد  در  ترتیب 81  بدین  است.  مربع  کیلومتر  میلیون  یعنی 7/9  خشکیها، 

اندونزي را آب پوشانده است.

 مساحت 
مساحت این کشور 1919440 کیلومتر مربع است. حداقل 1826440 کیلومتر مربع از 

سرزمین اندونزي خشکی و حدود 93هزار کیلومتر مربع آن کشور آبهاي سطحی است.

  همسایگان
این جمهوري از سمت شمال به طول 1782 کیلومتر با مالزي و از سمت جنوب شرقی به 
طول 820 کیلومتر با گینه نو مرزمشترك دارد. طول خطوط ساحلی این مجمع الجزایر 

به 54716 کیلومتر می رسد.

 جمعیت
جمعیت این کشور بر اساس آمار تخمینی در سال 2007 نزدیک به 235 میلیون نفر است. 

رشد ساالنه جمعیت در این کشور 1/21 درصد است.
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 شهرهاي مهم 
استانهاي  از  دارد.  نام  جاکارتا   آن   پایتخت  و  است  شده  تشکیل  استان  از 30  اندونزي 
معروف اندونزي می توان به آچه،  بالی،  ایریان جایا،  تی مور شرقی،  تی مور غربی و  

سوماترابارت  و پالمبانگ اشاره کرد.
شهر جاکارتا پایتخت اندونزي است و پس از آن شهرهاي مهم این کشور عبارت اند از: سورابایا، 
باندونگ، جوگجاکارتا، سمارانگ،سوراکاتا، وماالنگ (در جاوه )، مدان، پالمبانگ، پادانگ، و 
(در  بانجارماسین  و  سوالوسی)  (در  مانادو  و  پاندانگ  جونگ  او  سوماترا)  (در  بندرالمپونگ 
بندري  که  می گردد  باز  میالدي  قرون 15و16  به  جاکارتا  شهر  تشکیل  سابقه  کالیمانتان). 
مهم در تجارت این منطقه بود. این بندر در ابتدا سوندا کالپا نام داشت که پس از شکست 
نیروهاي پرتغالی از نیروهاي مسلمان به رهبري فتح اهللا در سال 1527میالدي، به جایا کارتا  

( به معناي پیروزي  بزرگ ) تغییر نام یافت. 
در سال 1618 میالدي، فرمانده هلندي به جایاکارتا حمله کرد و این شهر سه قرن تحت 
سلطه هلندیها بود تا آن که در طول جنگ جهانی دوم و اشغال اندونزي توسط ژاپن، مجدداً 
به جاکارتا تغییر نام پیدا کرد. پس از استقالل اندونزي، جمعیت این شهر روبه فزونی نهاد و 
اکنون ( با حدود 700 کیلومتر مربع مساحت) نزدیک به 10 میلیون نفر جمعیت را در خود 

جاي داده است.

  واحد پول
 (IDR عالمت  (با  اندونزي  روپیه  کشور  این  پول  واحد 
آمریکا  دالر  هر  سال 2007  در  است.  سن1  صد  برابر 

برابر9056 روپیه اندونزي بوده است.

 تفاوت زمان با ایران 
به علت وسعت زیاد میان حدود شرقی و غربی (نزدیک به 5120 کیلومتر)، در این کشور سه 

منطقه زمانی مختلف به شرح زیر وجود دارد :

1. Sen
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 : مرکزي  و  غربی  کالیمانتان  ایالتهاي  و  جاوه  سوماترا،  جزایر  شامل  اندونزي،  غربی   بخش 
(GMT)  هفت ساعت جلوتر از گرینویچ

بخش مرکزي اندونزي، شامل جزایر بالی، سوالوسی، نوساتنگاري غربی و شرقی، استانهاي 
(GMT) کالیمانتان شرقی و جنوبی و نیز تیمور شرقی: هشت ساعت جلوتر از گرینویچ

گرینویچ  از  جلوتر  ساعت   9 ایریان جایا:  و  ملوك  جزایر  شامل  اندونزي،  شرقی  بخش 
(GMT)

بدین ترتیب ساعت 12 ظهر گرینویچ  (15/30 تهران) برابر با ساعت 19 در جاکارتا، 20 در 
دنپاسار (بالی) و 21در جایاپورا (ایریان جایا) است.
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در این فصل محیط سیاسی و قانونی کشور اندونزي و عوامل 
مؤثر بر این محیط را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا کلیاتی از 
وضعیت سیاسی و ارکان حکومتی این کشور را بیان کرده و 
سپس قوانین مهم حاکم بر این کشور را تشریح خواهیم کرد. 

1. محیط سیاسی
در این قسمت سعی می کنیم تصویري کلی از وضعیت سیاسی 
اندونزي ارائه کنیم. نخست تاریخچه اي از نحوه تشکیل حکومت 
بیان خواهیم کرد و پس از آن ارکان حکومت و افراد سیاسی را 

معرفی می کنیم.

1-1. تاریخچه حکومت
اندونزي تا پیش از اعالم استقالل، در دوران طوالنی بیش از چهار قرن تحت استعمار پرتغال 
انواع  قهوه،  چاي،  صدور  مهم  منابع  از  یکی  اندونزي  دوره  این  در  قرارداشت.  هلند  سپس  و 
مختلف ادویه، روغن نخل، کائوچو، قلع و نفت به اروپا محسوب می شد. در فاصله سالهاي 
1942 تا 1945 این کشور از سوي ژاپنیها اشغال شد و پس از جنگ جهانی دوم اعالم 
استقالل کرد. اما مدت چهار سال طول کشید تا با مذاکرات بین المللی و رایزنیهاي سازمان 
ملل،  هلند راضی به ترك مستعمره خود شد و سرانجام  این کشور در 27 دسامبر 1949 

از سلطه هلندیها خارج و مستقل شد. 
تأمین  به  معطوف  عمده  طور  به  استقالل،  زمان  در  اندونزي  کشاورزي  بر  مبتنی  اقتصاد 

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


18 / راهنماي تجارت با کشور اندونزي

نیازهاي مصرفی بازار داخل بود و درآمد سرانه مصرف کمتر از 70 دالر بود. اندونزي پس 
این  که  بود  خارجی  مسائل  درگیر  بیشتر  سوکارنو،  حکومت  دهه  دو  طول  در  و  استقالل  از 
باعث وخیم تر شدن اوضاع اقتصادي داخل شد. در سال 1958 مؤسسات اقتصادي هلندي، 
ملی اعالم شد، ولی فقدان منابع مالی داخلی موجب وابستگی کشور به وامهاي خارجی (از 

کشورهاي عضو پیمان ورشو) شد و نرخ تورم به بیش از 600 درصد در سال رسید. 
این  و  کرد  سوکارنو  علیه  کودتایی  به  اقدام  درسال 1965   (PKI) اندونزي  کمونیست  حزب 
حرکت از سوي گروهی از نظامیان به رهبري سوهارتو سرکوب شد. سوهارتو مسئول اعاده 
را  امور  زمام  و خود  صحنه کنار رانده  از  را  به  تدریج سوکارنو  و  شد  کشور  به  و امنیت  نظم 
به دست گرفت. از این تاریخ فصل جدیدي در حیات اندونزي آغاز شد و دولت سوهارتو موسوم 
اصلی  هدف  سیاسی داخلی،  اوضاع  و تثبیت  همسایگان  با  تنش زدایی  ضمن  جدید  نظم  به 
کشور را رشد و توسعه اقتصادي تعیین کرد. سوهارتو در سال 1968 به ریاست جمهوري 

اندونزي انتخاب شد. 
بعدها در سالهاي،1973، 1977، 1983 و 1988 از سوي مجمع مشورتی مردم مجدداً به 
دوره  ششمین  براي  را  سوهارتو  مارس 1993،  ماه  در  مجمع  این  شد.  برگزیده  منصب  این 

متوالی به ریاست جمهوري کشور برگزید.
اولین  سوکارنو  احمد  علیه  سال 1965  کودتاي  دنبال  به  که  سوهارتو  اقتدارگراي  دولت 
رئیس جمهور ملی گراي اندونزي به قدرت رسیده بود، به مدت سه دهه بدون وجود احزاب 
مخالف و باحمایت نیروهاي نظامی حکومت کرد و از پشتیبانی کشورهاي غربی به ویژه در 
دوران جنگ سرد برخوردار بود. سازمان ملل سوهارتو را یکی از مخرب ترین رهبران دنیا 
نامیده و مردم اندونزي او را مسئول مرگ 500 هزار نفر از اتباع اندونزي به اتهام داشتن 

مرام کمونیستی در اواخر دهه 1960 می دانند. 
در زمان زمامداري سوهارتو، خانواده وي به ثروتهاي کالنی دست یافتند و فساد دولتی افزایش 
یافت. در اکتبر 1997 به دنبال بروز مشکالت اقتصادي، صندوق بین المللی پول با اعطاي 
وام 40 میلیارد دالري به این کشور براي انجام اصالحات اقتصادي موافقت کرد. بدهی هاي 
باال و برآورده نشدن خواسته صندوق بین المللی پول براي انجام اصالحات اقتصادي، اوضاع 
اندونزي  در  تغییرات  موج  سرانجام  کرد.  تر  وخیم  سال 1998  در  را  کشور  این  اقتصادي 
تحول آفرید و در نهایت منجر به سقوط دیکتاتور قدرتمند این کشور گردید. در می 1998، 
سوهارتو از حکومت برکنار و معاون وي به عنوان جانشین او منصوب شد  و کوشش براي 
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محاکمه سوهارتو براي سه دهه دیکتاتوري آغاز شد.
دکتر حبیبی که با کمک جمعی از روشن فکران مسلمان اندونزي، «مجمع روشنفکران 
مسلمان اندونزي» موسوم به (ICMI) را تشکیل داده بود، اعتقاد داشت این مجمع محصول 
و دستاورد رشد وتوسعه اقتصادي سالهاي اخیر اندونزي است و می تواند با تأمین منافع 
انجام  با  و  کرده  راجلب  اندونزیایی  کردگان  تحصیل  و  طبقه  این  حمایت  متوسط  طبقه 
اصالحات اقتصادي ومحرومیت زدایی اقشار محروم جامعه را نیز آرام سازد. وي براي پاسخ 
به مطالبات آزادیخواهانه مردم اندونزي آزادي احزاب را ترغیب کرد و چند هفته پس از 
سقوط سوهارتو به حدود 48 حزب اجازه فعالیت رسمی داده شد و مطبوعات آزاد نیز 

درکشور ظاهر شد. 
دکتر حبیبی براي جلب آراي عمومی برضرورت برگزاري رفراندوم و کسب نظر مردم در 
رابطه با مسائل جاري کشور تأکید کرد و این باعث پیدایش موج تجزیه  طلبی و تمایل 
براي خود مختاري در تعدادي از استانهاي اندونزي گردید. در این میان تیمور شرقی که 
با حمایت کشورهاي غربی به ویژه پرتغال و کلیساي واتیکان داعیه جدایی از اندونزي را 
آسیا بعد از  کشور مسیحی  شد و دومین  یک رفراندوم از اندونزي جدا  داشت به دنبال 

فیلیپین ایجاد شد. 
اقدامات به ظاهر اصالح طلبانه دکتر حبیبی نتوانست رضایت مردم اندونزي را جلب کند 
در واقع وي با مخالفانی روبه رو بود که طعم پیروزي قدرت مردم را پس از سالها حکومت 
قانع  سوهارتو  شخص  رفتن  کنار  به  تنها  بنابراین  و  بودند  چشیده  سوهارتو  ساالرانه  پدر 
نبوده وطالب تغییرات بنیادي در همه ارکان حکومت بودند؛ از این رو ادامه حاکمیت حزب 
را  حبیبی  دولت  سیاسی  مخالفان  نتوانست  بود،  سوهارتو  دوران  استبداد  نماد  که  گلکار 

راضی کند.
مشروعیت  ایجاد  براي  بزرگی  مانع  قبل،  از  مانده  بجا  بیمار  اقتصادي  نظام  دیگر  ازسوي 
اجرایی براي دولت حبیبی بود. ارتش نیر نمی توانست به یک زمامدار غیر نظامی اعتماد 
کند و پس ازسالیان طوالنی پشتیبانی از حکومت نظامی سوهارتو، آمادگی و اراده الزم 
جهت حمایت از دولت حبیبی را نداشت. کشورهاي خارجی و نهادهاي پولی بین المللی 
به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز به رغم مشاهده حرکتهاي اصالح طلبانه 
حبیبی براي آرام کردن جو بحران زده اندونزي این فعالیتها را براي ایجاد تحول درفضاي 
ناممکن  شرایط  این  در  را  خود  منافع  حفظ  و  ندانسته  کافی  کشور  اقتصادي  و  سیاسی 
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می دانستند؛ بنابراین حرکت قابل توجهی نیز ازسوي عوامل خارجی براي تثبیت دولت 
حبیبی صورت نپذیرفت. مجموعه این مسائل منجر به شکست آقاي حبیبی و حزب گلکار 

در انتخابات ریاست جمهور و پیروزي احزاب مخالف در این انتخابات شد.
در انتخابات آزاد پارلمانی که درهفتم ژوئن 1999 برگزار شد، هیچ یک از احزاب مخالف 

حائز اکثریت مطلق نشدند. 
نتیجه انتخابات نشان می داد که حزب دموکراتیک مبارزه به رهبري خانم مگاواتی سوکارنو 
با کسب 33 درصد آرا و به دنبال آن احزاب گلکار به رهبري اکبر تانجونگ، متحد توسعه 
به رهبري حمزه حظ، بیداري ملی به رهبري عبدالرحمان وحید و رسالت ملی به رهبري 
امین رئیس اکثریت آرا را کسب کرده اند. در چنین شرایطی انتخاب رئیس جمهور منوط 
به ائتالف احزاب شد و به دنبال گفتگوهاي طوالنی نمایندگان مجمع مشورتی خلق دریک 
جمهور  رئیس  چهارمین  به عنوان  را  وحید  عبدالرحمن  آقاي  سیاسی  اندیشی  مصلحت 

اندونزي برگزیدند. 
وحید شرایطی را داشت که به رغم ناتوانی جسمی، مورد ائتالف احزاب اندونزي قرار گرفت 
و به عنوان خیرالموجودین، برمصدر امور تکیه زد. وي از علماي اسالمی اندونزي و رهبر 

نهضت العماء بود و بیش از 30 میلیون از اعضاي این نهضت از وي حمایت می کردند. 
پدر وحید نیز از علماي مردمی اندونزي و وزیر امور مذهبی سابق این کشور بود که این 
امر نیز برمحبوبیت وحید می افزود. از سوي دیگر وحید از زمره رهبرانی محسوب می شد 
که با دیدي نوگرایانه به اسالم می نگریست و رویکردي متجددانه را از اسالم ترویج می کرد. 
به همین دلیل بسیاري از نیروهاي ملی والئیک نیز وحید را بر گروه هاي اسالمی دیگر 

همانند محمدیه ترجیح می دادند. 
و  ساالري  مردم  دوران  به  سوهارتو  دیکتاتوري  دوران  از  اندونزي  هدایت  وحید،  وظیفه 
دموکراسی بود و این وظیفه اگر با اعتدال و بدون افراط و تفریط صورت می پذیرفت، چه 
بسا که نخستین تجربه مردم ساالري در شرق آسیا با موفقیت همراه می شد، اما اعتماد 
نداشتن به جامعه مسلمانان اندونزي، تشویق غیر مستقیم تجزیه طلبی با حمایت بی رویه 
از مطالبات مردم مناطق مختلف، برخورد دو گانه با قدرتهاي خارجی و حمایت از اسرائیل 
که  نارضایتی مردم را  در پی داشت، برخورد منفی با ارتش و ناتوانی جسمی از جمله 

دالیل سقوط دولت وحید بود.
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سرانجام عبدالرحمان وحید پس از بیست و یک ماه حکومت وطی ماه ها بحران در رهبري 
کشور  قانون گذاري  مرجع  ترین  عالی  که  مردم  مشورتی  مجمع  سوي  از  کشور  سیاسی 
است استیضاح و برکنار شد و درپی آن، خانم مگاواتی سوکارنو پوتري، معاون وي، به عنوان 

پنجمین رئیس جمهور اندونزي انتخاب شد.
خانم مگاواتی دختر احمد سوکارنو بنیانگذار استقالل و اولین رئیس جمهور اندونزي است. 
وي از چهره هاي تاریخ ساز ومحبوب اندونزي بوده وبه خاطر عالقه اي که مردم این کشور 
به وي داشتند به طور طبیعی به دختر ایشان هم عالقه مند بودند.خانم سوکارنو ازخیل 
روشنفکران اصالح طلب اندونزي است که اگر چه در دوران سوهارتو به دلیل خفقان حاکم، 
امکان ابراز عقیده نداشت اما در مقاطعی دیدگاه هاي انتقادي خود نسبت به وجود استبداد 

در کشور را بیان می کرد و به همین دلیل به عنوان فردي آزادیخواه درجامعه مطرح بود.
کرد.  اتخاذ  عاقالنه  مواضعی  نیز  جمهوري  ریاست  معاونت  تصدي  از  پس  مگاواتی  خانم 
وي داراي انگیزه اي قوي براي همکاري با عبدالرحمان وحید براي ساختن یک کشور نو 
و پیشرفته بود، ولی وارد مباحث اختالفی با رئیس جمهور نمی شد و اجازه می داد تا روند 

تغییرات به طور طبیعی و قانونی طی شود. 
این برخورد دور اندیشانه باعث شد که وحید امکان حمله به مگاواتی و تضعیف موقعیت 
وي را پیدا نکند و در عین حال رهبران دیگر احزاب نیز به تدریج خانم مگاواتی را به عنوان 
بهترین گزینه براي جانشینی وحید بپذیرند و به همین دلیل بود که در نهایت اکثریت 
مجمع ملی مشورتی خلق که قبًال با ریاست جمهوري خانم مگاواتی مخالف بودند، به طور 

یکپارچه و با اکثریت مطلق به ریاست جمهوري وي رأي دادند.
در 20 اکتبر2004، ساسیلو بامبانگ یودویونو رئیس جمهور فعلی اندونزي که وزیر امنیت 
در کابینه خانم مگاواتی بود، به عنوان نخستین رئیس جمهوري اندونزي از طریق برگزاري 
انتخابات مستقیم به قدرت رسید.  قدرت اصلی در اندونزي در اختیار رئیس جمهوري است؛ 
سیاسی  نمایندگان  تمام  است.  کشور  اجرایی  مقام  باالترین  جمهوري  رئیس  دیگر،  بیان  به 
کشور و رئیس جمهوري از سال 2004  براي نخستین بار در این سال به طور مستقیم از 
طریق انتخابات برگزیده می شوند. انتخابات آینده پارلمان این کشور در سال 2009 برگزار 

می شود.
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1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
نوع حکومت در اندونزي جمهوري است و طبق قانون اساسی اندونزي، تصحیح شده بعد 
از سال 1998،  ارکان مهم حکومت عبارت اند از: مجمع مشورتی مردم  (MPR)، ریاست 
جمهوري، مجلس نمایندگان مردم (DPR)، مجلس نمایندگان مناطق  (DPD)، و دیوان عالی 

 .(MA) کشور

1-2-1. ریاست جمهوري 
مشورتی  مجمع  اجراي مصوبات  ماٴمور  است که  مقام اجرایی کشور  باالترین  جمهور  رئیس  
عالی  مجمع  سوي  از  و  انتخاب   مردم  سوي  از  ساله  پنج  دوره  یک  براي  وي  است.  مردم 
زمان  در  است.   بالمانع  دیگر  دوره  یک  براي  تنها  نیز  مجدد  انتخاب  و  می شود  منصوب 
ریاست جمهوري  سوهارتو، انتخاب مجدد محدودیتی نداشت، اما با اصالح قانون اساسی 
دیگر  دوره  یک  براي  تنها  جمهور  رئیس  مجدد  انتخاب  سال 2004  از  سال 2002،  در 

بالمانع اعالم شد. 
طبق قانون اساسی اندونزي اقتدار و مسئولیت قوه  مجریه در شخص رئیس  جمهور متمرکز 
شده و وي در برابر (مجمع مشورتی مردم) مسئولیت دارد. پس از انتصاب رئیس  جمهور و 
معاون وي از سوي مجمع مشورتی مردم، رئیس  جمهور خود اعضاي هیئت دولت را انتخاب 

می کند و بدین ترتیب وزرا در برابر رئیس جمهور مسئول هستند. 
هر یک از وزراي هماهنگ کننده مسئول هماهنگی میان وزارت خانه هاي ذي ربط حوزه کاري 
خود هستند. وزارت خانه هاي اندونزي نیز داراي ساختار واحدي هستند که شامل پنج حیطه 
مختلف به شرح زیر است: هدایت و رهبري (توسط وزیر)، امور اداري (توسط دبیر کل)، امور 
عملیاتی (توسط مدیر عامل)، کنترل نهادي (توسط بازرس کل) و پژوهش و توسعه (معموالً 
مقامات از سوي وزراي مربوط مسئولیت دارند. همچنین هر یک از  توسط مدیر کل). این 

بخشها (غیر از حوزه وزیر) می تواند حداکثر داراي پنج اداره یا دفتر یا مرکز باشد.

(MPR) 1-2-2. مجلس مشورتی مردم
طبق اصل اول قانون اساسی حاکمیت از آن مردم است که به وسیلۀ مجلس مشورتی مردم1  
1. (MPR) (Majelis Permusyawartan Rakyat) 
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بار  یک  سال  پنج  هر  کم  دست  و  است  قانونی  مجمـع  باالترین  مجمع  این  می شود.  اعمال 
قانون  تأئید  و  اصالح  از:  است  عبارت  مجمع  این  وظایف  مهم ترین  می دهد.  جلسه  تشکیل 
اساسی، تعیین خط مشیهاي اصلی اداره کشور و انتصاب رئیس  جمهور و معاون وي براي 
یک دوره پنج ساله. (تاقبل از سال 2004 این مجمع انتخاب رئیس جمهور را نیز به عهده 

داشت)، بدین ترتیب رئیس جمهور در برابر این مجمع مسئول است.
تعداد نمایندگان مجمع مشورتی مردم تا سال 1987  برابر 920 و از سال 1987 تا سال 
مجلس  یا  پارلمان  نماینده   500 تمام  که  شکل  بدین  است.  بوده  نفر   1000 برابر   1999
میان  از  جمهور  رئیس   سوي  از  دیگر  نفر   500 و  بودند  آن  عضو   (DPR) مردم  نمایندگان 
برگزیده  کشور  مختلف  مناطق  و  حرفه اي  گروه هاي  مسلح،  نیروهاي  سیاسی،  سازمانهاي 
می شدند. از سال 1999 تاکنون، تعداد اعضاي این مجلس کاهش یافته و شامل حدود 

720 نفر است که 550 نفر نمایندگان پارلمان و 168 نفر نمایندگان مناطق هستند.

(DPR) 1-2-3. مجلس نمایندگان مردم
که  است  نماینده  نفر  داراي 550  اندونزي  حکومت  مقّننه  قوه  یا  مردم1  نمایندگان  مجلس 
هر پنج سال یک بار به طور مستقیم با رأي مردم و از میان نامزدهاي احزاب سیاسی کشور 
به  نفر   462 که  بود  نفر   500 نمایندگان  تعداد    2004 سال  از  قبل  می شوند.  انتخاب 
نسبت جمعیت از مناطق مختلف و  38 نفر از آنها نظامیان منصوب رئیس جمهور بودند. 
زیرا نظامیان اندونزي مجاز به شرکت در انتخابات نیستند. افزون بر آن مردم در انتخابهاي 
حزب  کشور (گل کار،  سیاسی  حزب  سه  از  یکی  به  و  رفته  رأي  صندوقهاي  پاي  به  عمومی 
متحد توسعه و حزب دموکراتیک اندونزي )  رأي می دادند. سپس این سه حزب، متناسب با 
میزان آراي کسب نموده نمایندگانی را به مجلس می فرستادند. اما بعد از سال 2004 تمام 

نمایندگان بر اساس رأي مردم انتخاب می شوند. 
دوره نمایندگی مجلس پنج سال و دوره ساالنه آن از 16 اوت (یک روز قبل از سالگرد استقالل) 
در هر سال، با نطق رئیس جمهور آغاز می شود. مصوبات مجلس به طور عمده براساس اجماع 
معین می شود و در صورت نرسیدن به اجماع از روش رأي گیري استفاده می شود. مجلس 
لوایح ارسالی از سوي دولت را بررسی و تصویب می کند ولی نمایندگان مجلس نیز  معموالً 
می توانند طرحهاي خود را تقدیم مجلس کنند که نیازمند دست کم 30 امضا است. لوایح و 

1. (DPR) (Dew Perwakilan Rakyat)
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طرحها در چهار مرحله زیر مورد بررسی و تصمیم گیري واقع می شود: 
شور اول: تشریح جزئیات امر در جلسه عمومی مجلس، شور دوم: بحث و بررسی در جلسه 
عمومی پاسخ طراحان موضوع، شور سوم: ادامه بحث در کمیته اي مشترك یا ویژه با حضور 
طراحان موضوع، شور چهارم: بحث نهایی دربارة موضوع و تصمیم گیري دربارة تصویب یا رّد 

آن.
لوایح (و طرحهاي) مصوب در مجلس، پس از امضاي رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرده و 
وزیر مشاور و دبیر دولت دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی جمهوري اندونزي صادر کرده 

و قانون مزبور به اجرا در می آید. 
همچنین رئیس جمهور حق وتوي طرحهاي پیشنهادي از سوي نمایندگان مجلس را دارد 
قوانین  همانند  که  کند  فرمانهایی  صدور  به  اقدام  اضطراري  شرایط  در  می تواند  نیز  خود  و 
مجلس، الزم االجرا است. ولی چنینی فرمانهایی  باید در نخستین جلسه مجلس مورد تائید 

قرار گیرد.
همچنان که پیش تر اشاره شد، مجلس نمایندگان مردم فاقد حق استیضاح از دولت است و 

اعضاي کابینه فقط در برابر رئیس جمهور مسئولیت دارند.

(DPD)  1-2-4. مجلس نمایندگان  مناطق
مجلس نمایندگان مناطق داراي 168 عضو است که هر پنج سال یک بار از طریق مردم  
بیشتري  اهمیت  سال 1998  اصالحات  از  بعد  که  مجلس  این  ترکیب  می شوند.  انتخاب 
یافته، به نسبت جمعیت هر منطقه بوده و در زمینه نظارت و اجراي قوانین به ویژه در 

رابطه با توسعه مناطق، قانون گذاري می کند.   

1-2-5. قوه قضائیه
قوه قضائیه اندونزي در کنار دو قوه دیگر مقننه و مجریه به  طور مستقل عهده دار امور قضایی 
کشور است. باالترین مرجع قضایی کشور دیوان عالی (MA) است که شامل یک رئیس، یک 
جانشین، شش معاون و 43 عضو از میان قضات کشور است. در اندونزي پنج نوع دادگاه به 

شرح زیر وجود دارد:

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش اول: کلیات، فصل اول: محیط سیاسی و قانونی / 25

الف. دادگاه عمومی (شامل 26 دادگاه در مراکز استانها و حدود 300 دادگاه منطقه اي در 
شهرهاي بزرگ): براي رسیدگی به جرایم عمومی. 

ب. دادگاه اسالمی: براي رسیدگی به احوال شخصیه مسلمانان (ازدواج، طالق، ارث و توقیف) 
که از سال  1989 تشکیل شده و زیر نظر دیوان عالی فعالیت می کند. 

پ. دادگاه نظامی (عادي و فوق العاده): براي رسیدگی به جرایم نظامیان.
ت. دادگاه اداري: براي رسیدگی به جرایم کارکنان دولت.

ث. دادگاه قانون اساسی و کمسیون قضایی
مسلمانان  ولی  است،  یکسان  اندونزي  اتباع  تمام  براي  جزایی  قوانین  که  است  ذکر  به  الزم 
می توانند در امور شخصی خود به دادگاه هاي اسالمی مراجعه کنند. همچنین حقوق مدنی 
ویژه اي براي اروپائیان وجود دارد که از سال 1847 معمول بوده است. در مورد دیگر خارجیان 
(عربها، هندیان یا چینیها ) نیز، قوانین و مقررات ویژه اي در حقوق مدنی و تجاري پیش بینی 
شده است. دولت اندونزي از سال 1998 برنامه یکسان کردن حقوق و قوانین قضایی را آغاز 

کرده و اصالحات فراوانی در قوانین انجام داده است.

1-3. افراد و گروه هاي با نفوذ 
در سالهاي اخیر موج بزرگ تغییرات، اندونزي را دستخوش تحول کرد و مرحله گذر از 
نظام سیاسی استبدادي به دوره آزادي و دموکراسی مهم ترین چالش اندونزي جدید تلقی 
شد. در واقع تحوالت اندونزي ادامه موج دموکراتیزه شدن کشورهاي شرق آسیا بود که 
در دو دهه اخیر کره، تایوان و فیلیپین را متأثر ساخت و موجب شد تا حتی ویتنام نیز 
اخیر  تحوالت  از  پس  و  کنونی  شرایط  در  بردارد.  سیاسی  اصالحات  جهت  در  قدمهایی 
که  هستند  مختلف  احزاب  رؤساي  اندونزي  در  قدرت  اصلی  عوامل  آزاد،  انتخابات  و 
وجود  با  چند  هر  گذارند.  تأثیر  تجاري  و  اقتصادي  آن  تبع  به  و  سیاسی  فعالیتهاي  در 

تغییرات فراوان ارتش نیزهنوز در ساخت سیاسی اندونزي مؤثر است. 

1-4. وضعیت ریسک سیاسی
بر اساس ارزیابی مؤسسه PRS، کشور اندونزي در رده کشورهاي «با ریسک باال»  قرار 
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ریسک،  طبقه بندي  در  کشور  این  ایران،  صادرات  ضمانت  صندوق  گزارش  طبق  دارد. 
رتبه پنج را دارد و سقف اعتبارات کوتاه مدت ( زیر دو سال ) براي این کشور معادل 100 
میلیون دالر و براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت ( باالي دوسال ) معادل 50 میلیون 

دالر است.

2. محیط قانونی
قانونی  زیرساختهاي  با  که  است  آن  نوبت  ترکیه،  کشور  سیاسی  وضعیت  بررسی  از  بعد 
این کشور آشنا شویم، در این قسمت آن دسته از قوانین را که براي برقراري ارتباطات 
و مناسبات تجاري و بازرگانی ضروري هستند، به طور خالصه معرفی می کنیم. اطالعات 
ارائه شده در این قسمت، نشانگر پتانسیلهاي کلی موجود در قوانین اندونزي براي برقراري 
روابط تجاري است و بدیهی است که در مرحله عمل، باید به طور مستقیم به متن این 
قوانین مراجعه و با جزئی نگري بیشتري سنجیده شوند. در انتها با مراحل راه اندازي یک 

کسب و کار در اندونزي آشنا می شویم.

2-1. قانون اساسی 
جمهوري اندونزي از زمان استقالل تاکنون داراي سه قانون اساسی بوده است که عبارت اند 

از:
( قانون اساسی 1945( 18 اوت 1945 تا 27 دسامبر 1949 

( قانون اساسی جمهوري ایاالت متحده اندونزي(27 دسامبر 1949 تا 17 اوت 1950 
( قانون اساسی موقت 1950 (17 اوت 1950 تا ژوئیه 1959 

در تاریخ 5 ژوئیه 1959 سوکارنو با انتشار فرمانی بازگشت به قانون اساسی 1945 را اعالم 
کرد و از آن تاریخ به امروز این قانون مبناي اداره کشور بوده است.

قانون اساسی سال 1945  اندونزي داراي یک مقدمه، 37 اصل، چهار تبصره و دو الحاقیه 
مبارزات  ذکر  جهان،  در  استعمار  هرگونه  نفی  مثل  مواردي  شامل  قانون  این  مقدمه  بود. 
استقالل طلبانه مردم اندونزي و بیان اهداف اساسی کشور است. این قانون بر اساس مفاهیمی 

کهن مثل همکاري متقابل، مشاوره و اجماع تنظیم شده است.
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باوجودي که سوکارنو قانون اساسی را موقت نامیده بود، اما در سال 1968، سوهارتو تغییر 
 (MPR) مردم  مشورتی  مجلس  سال 1983   در  کرد.  اعالم  ممنوع  را  اساسی  قانون  در 
با تصویب قانونی، تغییر در قانون اساسی را منوط به برگزاري رفراندوم نمود و در سال 
1985 مقرر شد که تنها در صورت کسب 90 درصد آراي مثبت در رفراندوم تغییر قانون 
اساسی امکان پذیر باشد. اما در سال 1997 مخالفان در تظاهرات خود خواهان تغییر مواد 
و اصالح قانون اساسی سال 1945 شدند. بعد از سقوط سوهارتو در سال 1998، قوانین 
سالهاي 1983 و 1985 ملغی شده و راه براي تغییر قانون اساسی در جهت دموکراسی 

بیشتر فراهم شد. 
اصالح قانون اساسی در چهار مرحله از سوي مجلس مشورتی مردم  (MPR) در سالهاي 
1999، 2000، 2001 و 2002 انجام شد و در نتیجه قانون اساسی از 37 اصل به 73 اصل 

تغییر کرد. مهم ترین تغییرات آن شامل موارد زیر است :
 محدود کردن انتخاب مجدد رئیس جمهور به دو دوره

که به همراه  مجلس نمایندگان مردم   (DPD) ایجـاد مجلس نمایندگان مناطق
(DPR) شوراي قانون گذاري را تشکیل می دهند.

 انتخاب رئیس جمهور بر اسـاس راي مستقیم مردم (قبل از آن رئیس جمهور 
از سوي مجلس مشورتی مردم  (MPR)انتخاب می شد.)

که شورایی براي مشـاوره دادن به رئیس   (DPA) لغو شـوراي عالی مشـورتی
جمهـور بوده و براي مدت 5 سـال از سـوي مجلس و رئیـس جمهور انتخاب 

می شدند.
 برقـراري شـرایط بـراي انتخابـات آزاد، مسـتقیم و محرمانـه بـراي همـۀ 

رأي گیریها.
ایجاد دادگاه قانون اساسی و کمیسیون قضایی 
10 اصل جدید در ارتباط با حقوق بشر 

با وجود این تغییرات گسترده از نظر بسیاري از افراد، هنوز هم قانون اساسی این کشور 
نیاز به اصالحاتی به ویژه در بخشهایی که تغییر کرده، دارد.
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2-2. حقوق مالکیت زمین
 در سال 1960 دولت اندونزي قوانین حقوقی براي زمین را تدوین و اجرا کرد. این قوانین 
شامل موارد متعدد مانند حق مالکیت زمین، حق کاشت، حق ساختمان، حق استفاده، 

حق اجاره و غیره هستند.
حقوق مالکیت فردي زمین: هر فرد حقیقی یا حقوقی اندونزیایی می تواند  مالک زمین 
خود باشد و محدودیتی در استفاده از آن ندارد، غیر از آن که زمین مورد بحث داراي 

منابع زیر زمینی باشد.
افراد  از  برخی  که  شده  سبب  مسئله  این  باشند.  زمین  مالک  نمی توانند  خارجی  افراد 
به  وسپس  خریده  فرد  آن  نام  به  را  زمین  اندونزیایی  یک  با  قرارداد  بستن  با  خارجی 

وکالت از او زمین را  در تملک خود درمی آورند
که البته این کار نیاز به طی مراحل قانونی و مشاوره با افراد حقوقدان دارد در غیر این 
صورت امنیت آن بسیار کم است. در بعضی از مناطق مانند بالی، حق خرید زمین و خانه 
به افراد خارجی مقیم یا داراي اقامت معتبر، تحت نظارت دولت محلی داده می شود، البته 
در صورتی که حضور فرد براي توسعه منطقه مفید باشد. حق مالکیت براي 25 سال و 
قابل تمدید است و اگر فرد خارجی براي مدت 12 سال به طور مداوم از ملک خود استفاده 

نکند، حق مالکیت او لغو می شود.
است  کشاورزي  براي  زمین  از  استفاده  کاشت:  حق 
زارعان  براي  کاشت  حق  دارد.  زمانی  محدودیت  که 
یا مؤسسات زراعی که کمتر از 25 هکتار زمین دارند 
هکتار  از 25  بیش  که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  و 
زمین زراعی دارند اندکی متفاوت است. در هر حال 
 25 تا  می تواند  که  است  سال   35 براي  کاشت  حق 
سال دیگر تمدید شود. حق کاشت زمین فقط براي 
اتباع اندونزي و افراد مقیم در آن کشور و موسسات 

اندونزیایی است و خارجیها حق کاشت ندارند.
آن  در  مقیم  افراد  و  اندونزي  اتباع  براي  تنها  حق  این  تصرف:  و  ساز  و  ساخت  حق 
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محدودیت  نیز  حق  این  است.   خارجی  گذاران  سرمایه  و  اندونزیایی  مؤسسات  کشور، 
زمانی 30 ساله دارد و تا 20 سال بعد قابل تمدید است. 

حق استفاده از زمین: براي مقاصد مختلف مانند کارخانه و غیره نیز محدودیت زمانی 25 
ساله، قابل تمدید تا 20 سال بعد و در صورت استفاده مفید قابل تمدید نامحدود است. حق 

استفاده از زمین براي تمام افراد حقیقی و حقوقی اندونزیایی و خارجی وجود دارد.
حق اجاره: محدودیت زمانی ندارد و براي تمام افراد حقیقی و حقوقی اندونزیایی و خارجی 

وجود دارد.
سایر  مالک  درصد   100 می توانند  خارجی  یا  اندونزیایی  مؤسسات  دارایی ها:  سایر 
دارایی هاي خود، غیر از زمین باشند. مجوز دارایی ها بایستی هر 20 تا 30 سال تمدید شود و 

حداقل سرمایه براي مؤسسات خارجی 30 میلیون روپیه است.

2-3. قانون مالکیت فکري
با توجه به موافقت نامه هاي سازمان تجارت جهانی در زمینه مالکیت فکري و اهمیت آن 
در بازرگانی بین المللی، دولت اندونزي اقداماتی براي استقرار و توسعه مالکیت فکري در 
اندونزي انجام داده است. این اقدامات شامل ویرایش قوانین موجود، وضع قوانین در رابطه 
با موارد جدید، ایجاد و مدیریت سازمان مالکیت فکري و آموزش براي آگاهی عمومی در 
زمینه اهمیت مالکیت فکري، ارتباط با سازمانهاي بین المللی فعال در زمینه مالکیت فکري 

مانند سازمان جهانی دارایی فکري است.
فکري،  مالکیت  مسئول  سازمان  عنوان  به  اندونزي،  بشر  حقوق  و  دادگستري  وزارت 
واحد سازمان خاصی را براي ثبت و نظارت بر مالکیت فکري دارد که به صورت مکانیزه 

بر روي شبکه اینترنت قرار دارد. 
این قانون شامل موارد زیر 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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ویرایش شده است.
حروف، اسامی، طرحها، عکسها، ترکیب رنگهاي خاص یا سایر نمادهاي متمایز کننده، 
مجازات  تجاري،  عالئم  قانون  نقض  می گیرند.  قرار  تجاري  عالئم  قانون  حمایت  تحت 
زندان ( تا حداکثر پنج سال ) و یا پرداخت جریمه تا معادل یک میلیارد روپیه خواهد 

داشت. 

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

و2001 ویرایش شده و اجرا می شود.
این قانون شامل هر نوع اختراع، نوآوري و بهبود و اصالح محصوالت و فرایندها است. 

نقض قانون، زندان (تا 4 سال ) و یا جریمه (تا500 میلیون روپیه ) دارد . 

2-3-3. حق التألیف2 
با توجه به تفاوتهاي فرهنگی و نژادي در اندونزي که سبب گونه گونی ادبیات و هنر در این 
کشور شده، وجود قانون  حق التألیف اهمیت زیادي در این کشور دارد. این قانون در سال 

1982 نوشته و در سالهاي 1987، 1997 و 2002 بازنگري و ویرایش شده است.
فیلم  موسیقی،  ادبیات،  شامل  هنري  آثار  از  حمایت   قانون،  این 
نقض  مجازات  و  کرده  تضمین  را  غیره  و  عکس  و  نمایشنامه  و 
کنندگان این قانون،از یک ماه تا هفت سال زندان و پرداخت از 
یک میلیون تا پنج میلیارد روپیه است. توزیع کنندگان محصوالت 
نیز  به  یک ماه تا پنج سال زندان و پرداخت تا 500 میلیون روپیه 

محکوم می شوند.

2-4. قوانین سرمایه گذاري 
قانون سرمایه گذاري خارجی در اندونزي از سال 1964 تدوین و اجرا شده است. بر اساس 

1. Patent
2. Copy Right
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این قانون، سرمایه گذاري خارجی در اندونزي،  شامل موارد زیر است:
 سـرمایه گذاري مسـتقیم با اسـتفاده از ارز خارجی که که جزو منابع ارزي اندونزي 
نباشـد و با تأئید دولت براي تأمین امور مالی  و ایجاد یک موسسـه اقتصادي داخل 

اندونزي به کار برده شود.
 ابزار و وسـایل مـورد نیاز براي موسسـه اقتصادي یا کارگاه صنعتی، شـامل حقوق 
توسـعه فنی و مواد اولیه وارداتی به اندونزي که منابع مالی آن از منابع ارزي داخل 

اندونزي نباشد.
به  است،  شده  گرفته  نظر  در  خارجی  گذاري  سرمایه  براي  گمرکی  و  مالیاتی  مشوقهاي 
ویژه براي صنایع و محصوالتی که اهمیت راهبردي براي اندونزي دارد. این قانون، رفتار 
مساوي بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی را براي محصوالت و تولیدات مشخص شده 
در قانون رعایت می کند و سود حاصل (داخلی یا صادراتی) می تواند پس از کسر مالیات 
و غیره به صورت ارز رایج سرمایه گذار از اندونزي خارج شود و دولت مالکیت و مدیریت 
سرمایه گذار را مگر بر اساس قانون و شرایط تعیین شده در آن محدود نمی کند. اندونزي 
عضو آژانس ضمانت سرمایه گذاري چندجانبه صندوق بین المللی پول است و ازسرمایه 

گذاریهاي خارجی در برابر ریسکهاي سیاسی داخلی حمایت می کند.
محدودیتهاي سرمایه گذاري در اندونزي به قرار زیر است: 

دولت  مجوز  با  بایستی  سرمایه گذار  سهم  و  گذاري  سرمایه  مقدار  و  نوع  منطقه،  انتخاب 
اندونزي باشد. نوع محصول یا کاال بایستی با توافق دولت و بر اساس نیازهاي مطرح شده 

در برنامه هاي توسعه باشد.
خارجی  سرمایه گذاري  زیر  موارد  در 

ممنوع است:
 ایجاد بندرگاه

 تولیـد، توزیـع و انتقال بـرق براي 
عموم

 کشتی رانی

1. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
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 هواپیمایی
 آب آشامیدنی

 راه آهن عمومی
 انرژي اتمی

 رسانه هاي جمعی
 تولیـد هرنوع وسـیله و ابزار جنگـی و دفاعی، مهمات، مواد انفجـاري و غیره براي 

خارجیها به طورمطلق ممنوع است.
 غیر از موارد ذکر شده، دولت می تواند بر اساس ضرورت یا مصلحت، سرمایه گذاري 

در بعضی از زمینه ها را ممنوع کند.
 سـرمایه گذاري در استخراج معدن تنها از طریق قرارداد کاري با دولت امکان پذیر 

است.
 زمیـن تنها از طریق حق اسـتفاده یا سـاخت و سـاز در اختیار سـرمایه گذار قرار 

می گیرد.
سرمایه گذاري براي مدت زمان تعیین شده است که نباید از 30  سال تجاوز کند.

اندونزي پیمان ضمانت سرمایه گذاري1 را  با 60 کشور جهان از جمله ایران امضا کرده 
نموده است. دفتر حمایت از سرمایه گذاري خارجی2  از جمله مؤسسات دولتی است که 
مشوقهاي سرمایه گذاري را تهیه و اطالعات الزم در زمینه سرمایه گذاري را در اختیار 

سرمایه گذاران خارجی و داخلی قرار می دهد.

2-4-1. ویژگیهاي قانون سرمایه گذاري 
سرمایه گذاري در اندونزي داراي مشوقها و محدودیتهایی می باشد به قرار زیر :

 مشوقهاي مالیاتی و گمرکی
 خروج اصل سرمایه و سود آن با ارز خارجی

 محدود نکردن مالکیت و مدیریت سرمایه گذار

1. Investment Guarantee Agreements (IGAs)
2. (Indonesia Investment Coordinating Board= BKPM) 
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 رفتار مساوي بین سرمایه گذار داخلی و خارجی
 عضو بودن اندونزي در آژانس ضمانت سـرمایه گذاري چندجانبه صندوق بین المللی 

پول و حمایت از سرمایه گذاري خارجی در برابر ریسکهاي سیاسی داخلی
در سال 2006 دولت اندونزي بسته تشویقی جدیدي براي سرمایه گذاري ارائه کرد که 
و  کارگري  سیاستهاي  مالیات،  گمرکی،  تعرفه هاي  گذاري،  عمومی سرمایه  سیاستهاي  به 

صنایع کوچک و متوسط مربوط بود. موارد زیر ازجمله موارد این بسته بودند:
 فرستادن طرح قانون جدید سرمایه گذاري و طرح جدید مالیاتی به مجلس

 تهیه لیست ممنوعیتهاي سرمایه گذاري به شکل شفاف و مشخص
 فرمان ویژه رئیس جمهور براي  بازسازي تیمهاي اجرایی صادرات و سرمایه گذاري
کوتاه کردن زمان ایجاد کسب و کار از 150 روز به 30  روز (هرچند به دلیل مشکالت 

مجوز، این کار بسیار مشکل است.)
 فعال کردن یک تیم ویژه براي بازنگري هزاران قانون محلی موجود و دست و پاگیر 

براي سرمایه گذاري و ایجاد کسب و کار.
کاهش هزینه حمل و نقل کاالهاي وارداتی (مشـمول بازرسـی ) به 20 ، 15  و تا آخر 

سال 2006 به 10  درصد
افزایش تعداد شرکتهاي حمل و نقل از 71 به 130 تا پایان سال 2006  

 بازنگري قانون کارگري
بسیاري از این موارد قبًال هم با الفاظ دیگر وجود داشته و بعضی از آنها نیز بسیار کلی و 

مبهم هستند. اما  دولت با پیگیري  در صدد اجراي آنها است.

2-5. قوانین گمرکی
نظام تجاري اندونزي دربخش صنعت وحتی دربخش کشاورزي تقریبا به طور کامل باز 
 6/9 به  درصددرسال 1999   11/2 از  اندونزي  در  عمل  مورد  تعرفه  نرخ  میانگین  است. 

درصد در سال 2003 کاهش یافته است.
آزاد سازي تجاري در بخش صنعت وکشاورزي به صورت متقابل و در قالب موافقت نامه هاي 
دوجانبه و چندجانبه (آسه آن وغیره) انجام شده و این کاهش در تعرفه ها موجب تخصیص 
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در  را  تعرفه  کاالها  نرخ   ،1 شماره  جدول  است.  شده  کشور  این  اقتصاد  در  منابع  بهتر 
اندونزي نمایش می دهد.

جدول 1. نرخ تعرفه کاالها در اندونزي

درصددرصد خطوط تعرفهنرخ تعرفه (درصد)کاال
84/3کمتر از 110کاالهاي مصرفی
1112/9  تا 15 6کاالهاي واسطه اي

151/9 تا 20 4مواد خام اولیه
0/9باالتر از 20 3/7کاالهاي سرمایه اي
متوسط 8/2محصوالت کشاورزي
متوسط 6/7کاالهاي صنعتی

68 نرختعداد طبقات نرخ تعرفه

99/1 درصد از کل خطوط تعرفه اي اندونزي داراي نرخ تعرفه کمتر از20درصد هستند. 
انواع  شامل  به  مربوط  طورعمده  به  که  است  درصد  کشور170  این  تعرفه  نرخ  باالترین 

مشروبات الکلی و وسایل نقلیه موتوري است.
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی در فاصله سالهاي 2003 تا 2006 میانگین تعرفه 
کاربردي دولت  اندونزي براي کاالهاي صنعتی 9/2 درصد و براي محصوالت کشاورزي 
درصد   10 تا  صفر  بین  تعرفه  نرخهاي  درصد  از 75  بیش  اکنون  هم  است.  درصد   11/4

هستند.
بیش از 93 درصد خطوط تعرفه اي از زمان بررسی قبلی تثبیت شده اند. این در حالی است 
که میانگین نرخهاي تثبیتی حدود 37/5 درصد باالتر از نرخهاي کاربردي است که درجه 
باالیی از پیش بینی ناپذیري نظام تعرفه اي این کشور را نشان می دهد. اختالف میانگین 
ترتیب  (به  است  باالتر  مراتب  به  کشاورزي  محصوالت  براي  تثبیتی  و  کاربردي  نرخهاي 
11/4 درصد و 47/3 درصد). 99درصد نرخهاي کاربردي ارزشی هستند. اندونزي طی این 
دوره به دنبال کاهش تعداد خطوط تعرفه مشمول محدودیتهاي وارداتی بوده، به طوري 

که در حال حاضر تعداد آن به 141 خط تعرفه رسیده است. 
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واردات  جز  به  واردات  مبدأ  به  مربوط  محدودیت  هیچگونه  کشور  این  تعرفه اي  نظام  در 
اقدامات  فعال  کنندگان  استفاده  از  همچنان  اندونزي  است.  نمانده  باقی  اسرائیل  مبدأ  با 
ضددامپینگ است که به طور عمده بر فلزات اصلی و مواد شیمیایی وضع شده است. این 

کشور 26 تحقیق ضددامپینگ را بین سالهاي 2002 تا 2006 آغاز کرده است.
به استثناي چند قلم کاال که ورودشان ممنوع است، مانند برخی از انواع مواد دارویی و 
آرایشی، بیشترکاالها را می توان وارد کرد و معموالً به مجوز وارداتی نیازي نیست اما اجازه 
ورود کاال فقط به واردکنندگانی داده می شود که گواهی دولتی پرداخت مالیات و همچنین 
شماره ثبت شده واردکنندگان را داشته باشند. برخی از کاالها  باید ثبت شوند و برخی 
تحت آزمایش قرار گیرند. مواد غذایی، داروها و تجهیزات پزشکی باید ثبت شوند و سایر 

اقالم، نظیر حشره کشها و مواد ضدعفونی کننده باید آزمایش شوند. 
صادرکنندگان  باید گواهی بازرسی ( LKP ) از "یک شرکت خدمات بازرسی معتبر" تهیه 
کنند مگر اینکه محموله از طریق حمل و نقل هوایی به آن کشور وارد شود. کنترل ارزي  

واردات از طریق اعتبار اسنادي است. هزینه حمل باید قبًال پرداخت شده باشد.
براي کاالهایی با ارزش فوب بیش از پنج هزار دالر آمریکا، گواهی بازرسی (که در عرف 
بازرگانی اندونزي به آن LPS می گویند) درباره سنجش کیفیت، کمیت و قیمت کاال از 

یک شرکت بازرسی کننده معتبر مورد نیاز است.
لوازم شخصی و خانگی، مواد منفجره، نفت خام، فلزات گرانبها و کاالهاي مشمول امور 
خیریه از این قاعده مستثنی هستند. کاالهایی که به وسیلۀ حمل و نقل هوایی به اندونزي 
وارد می شوند از سوي اداره گمرك اندونزي مستقر در فرودگاه آن کشور بازرسی می شوند؛ 
بنابراین چنین محموله هایی از بازرسی پیش از حمل معاف هستند. محموله هایی که از 
طریق حمل ونقل هوایی از مبداء خارج می شوند، سپس از طریق حمل و نقل دریایی یا 
جاده اي حمل می گردند، همچنان به بازرسی پیش از حمل نیاز دارند( درصورتی که ارزش 
آنها از 5 هزار دالر فوق الذکر بیشتر باشد). کاالهایی که از طریق حمل و نقل دریایی از 
مبداء خارج شده و سپس از طریق حمل و نقل هوایی وارد اندونزي می شوند، به بازرسی 
پیش از حمل نیاز ندارند. نمونه هاي فاقد ارزش تجاري از پرداخت حقوق گمرکی معاف 

هستند.
جدول شماره 2، میانگین تعرفه گروه هاي کاالیی مختلف را در اندونزي نشان می دهد.
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جدول 2. میانگین تعرفه گروه هاي کاالیی اندونزي در سال 2006

میانگین تعرفهنام گروه کاالییمیانگین تعرفهنام گروه کاالیی
6/8مواد معدنی و فلزات4/2فراورده هاي دامی

2/2مواد نفتی5/0فراورده هاي لبنیاتی 
5/4مواد شیمیایی5/1میوه و سبزیجات 

5/3کاغذ و چوب4/8قهوه و چاي
9/2نساجی5/6حبوبات

14/1پوشاك و البسه4/2چربیها، روغنها و دانه هاي روغنی
7/7چرم و کفش8/3شکر و شیرینی
2/3ماشین آالت غیر الکتریکی56/0توتون و تنباکو

6/1ماشین آالت و وسایل الکتریکی4/0پنبه
12/3وسایل حمل و نقل4/3سایر محصوالت کشاورزي

7/2سایر محصوالت صنعتی4/9ماهی و سایر آبزیان

2-6. قوانین کنسولی 
مسافرت به اندونزي براي نیمی از کشورهاي جهان از جمله ایران، بسیار آسان است.

دولت اندونزي از سال 2004 قوانین ویزا را تغییر داده است.  شرایط ویزاي توریستی براي 
کشورهاي مختلف به قرار زیر است: 
الف. ورود توریستی بدون ویزا

شهروندان یازده کشور برونئی داراسالم، شیلی، هنگ کنگ، ماکائو، مالزي، مراکش، پرو، 
در  شوند.  اندونزي  وارد  قبلی  ویزاي  بدون  می توانند  ویتنام،  و  تایلند  سنگاپور،  فیلیپین، 
هنگام ورود مهر اقامت 30 روزه (بدون هزینه ) در پاسپورت آنان ثبت می شود که فقط تا 

شش ماه تمدید می شود. در مدت اقامت نمی توانند نوع ویزا را عوض کنند.
 ب. ویزاي توریستی در هنگام ورود

شهروندان 50 کشور جهان (اکثر کشورهاي اروپایی، آمریکا و کانادا، اغلب کشورهاي 
1. VISA on ARRIVAL (VoA)
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ورود   هنگام  می توانند  غیره)  و  ایران  و  روسیه  آسیا،  شرقی  جنوب  کشورهاي  عربی، 
براي هفت تا 30 روز تقاضاي ویزاي توریستی کنند (ورود بایستی از طریق هواپیما به 
جاکارتا، بالی و یا چند فرودگاه بین المللی دیگر اندونزي و یا از طریق کشتی به چند 

بندر خاص باشد).
 نحوه دریافت ویزا در هنگام ورود و مدارك مورد نیاز آن به شرح زیر است: 

داشتن پاسپورت داراي اعتبار حداقل براي 6  ماه بعد.
 فرمهـاي ورود تکمیل شـده (که در هواپیما یا کشـتی در اختیار مسـافر گذاشـته 

می شود) 
 اثبات داشتن توانایی مالی براي مسافرت به اندونزي

 مسـافران وارد شده بایستی ابتدا به باجه پرداخت ( یا شعب بانک موجود براي این 
منظور ) مراجعه و هزینه الزم را (10 دالر براي اقامت یک هفته و 25 دالر براي یک 
ماهه) بپردازند. سپس به  یکی از کانترهاي (VoA) مراجعه کنند، تا پاسپورت آنها 

مهر  شود و بعد از آن به میز مهاجرت مراجعه کنند تا مراحل نهایی انجام شود.
شهروندان سایر کشورها و افرادي از کشورهاي جزو (VoA) که مایلند بیش از 30 روز در 
اندونزي اقامت داشته باشند و افرادي که تقاضاي ویزاهاي دیگري غیر از توریستی دارند 
(ویزاي فرهنگی، تجاري و غیره ) بایستی براي ورود به اندونزي از  قبل و با مراجعه به 

سفارت خانه هاي اندونزي تقاضاي ویزا کنند.

2-6-1. مدارك الزم براي ویزاي تجاري
ویزاي تجاري براي یک بار ورود و حداکثر براي 60 روز صادر می شود و تا سه ماه اعتبار 
دارد. این ویزا می تواند تمدید شده یا به اقامت موقت تبدیل شود. دارندگان بعضی از انواع 
از  بعضی  اما  کنند.  کار  اندونزي  در  مربوطه  دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند  تجاري  ویزاي 
ویزاهاي تجاري  (مانند ویزاي خبرنگاران و روزنامه نگاران) مهر محدودیت مطلق کارکردن 

در اندونزي را دارد. مدارك الزم براي ویزاي تجاري به قرار زیر است.
- اصل پاسپورت (پاسپورتی که حداقل 6 ماه بعد از زمان ورود اعتبار داشته باشد ) به 

اضافه یک فتوکپی از آن.
- دو فرم تکمیل شده تقاضاي ویزا
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- دو قطعه عکس در اندازه پاسپورت
- نامه از یک شرکت یا نهاد معتبر در کشور مبدا یا اندونزي که ویژگی، منظور و مدت 
اقامت تقاضا کننده در آن  مشخص شده باشد. در صورت نیاز، مدارك مربوط به ضمانتهاي 

مالی براي مدت اقامت نیز درخواست می شود.
- بلیط رفت و برگشت عادي

2-6-2. هزینه صدور روادید تجاري
هزینه صدور روادید تجاري 60 دالر است و در صورت موافقت نشدن براي صدور ویزا، 

این مبلغ بازگردانده نمی شود. مدت زمان  صدور ویزا حداقل 3 روز کاري است. 

2-6-3. سایر اطالعات الزم 
واکسیناسیون اجباري در مقابل تب زرد (جز در مورد کودکان زیر یک سال) در صورت 
اقامت شش روزه در مناطق آلوده به این بیماري الزم است، احتیاط هاي الزم در مورد 
پیشگیري از ابتال به بیماریهاي هپاتیت نوع A، ماالریا، حصبه، کزاز و فلج کودکان ضروري 

است.

2-7. حمایتهاي تجاري از صادرکنندگان
صادرات در اندونزي مورد حمایت است و مشوقهاي صادراتی از سوي دولت اعمال می شود. 
اما محدودیت و ممنوعیتهایی نیز در جهت حفظ منابع طبیعی و بعضی از گونه هاي حیوانی  

در معرض نابودي، کاالهاي غیر استاندارد وکاالهاي اساسی مورد نیاز مردم دارد. 
صورت  قانونی"    " و   " نظارتی   " نوع  دو  به  آن  تقسیم  با  اندونزي  در  صادرات  کنترل 
کودهاي  زنده،  ماهی  زنده،  حیوانات  بعضی  مانند  نظارت  تحت  کاالهاي  براي  می گیرد. 
اوره، پوست کروکودیل ، دانه نخل، سرب و بوکسیت، نفت، حیوانات و گیاهان وحشی، 

نقره و طالي فراوري نشده، فلزات قراضه و غیره نظارت وجود دارد.
افزون بر آن صادرات بعضی از کاالها از قبیل قهوه، منسوجات، الستیک و بعضی از انواع 
چوب  نیاز به مجوز خاص و سهمیه بندي دارند. در سال 2005 محدودیتهاي مالیاتی 
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جدیدي براي صادرات چوب، پوست و ذغال سنگ ایجاد شد. 
براي  وقت  جمهور  سوي رئیس  از  اي  که کمیته  سال 2003  از  بعد  صادراتی  مشوقهاي 
سال  در  سیاستها  این  کرد.  پیدا  افزایش  شد،  تشکیل  صادرات  گسترش  راه هاي  بررسی 
مالیاتها   در  بیشتر  اصالحات  با   2006 سال  در  و  جدید  مالیاتی  قوانین  وضع  با   2005
عوارض  (مالیات،  هزینه  کاهش  جهت  در  عمده  به طور  صادراتی  سیاستهاي  یافت.  ادامه 
سایر  با  تجاري  مذاکرات  و  اداري)  فعالیتهاي  و  مجوز  (گرفتن  زمان  و  هزینه ها)  سایر  و 
کشورها  در جهت کاهش تعرفه ها و کمک به صادر کنندگان در یافتن بازار است. افزون 
بر آن حمایتهاي دولت در جهت تحقیق و توسعه (R&D) براي توسعه صادرات از جمله 

سیاستهاي حمایتی دولت است.  بعضی از مشوقهاي صادراتی عبارت اند از:
 معافیت از مالیات ارزش افزوده

 بازگردانـدن هزینه هاي گمرکی مواد وارداتی که تولیدات نهایی حاصل از آنها صادر 
می شوند.

 صـادر کنندگان می تواننـد مواد اولیه مورد نیاز خود را بدون توجه به وجود در بازار 
داخلی وارد کنند.

2-8. قوانین بانکی و نحوه انتقال پول و سرمایه
مسئول سیاستهاي پولی کشور، بانک مرکزي است. این بانک نهادي مستقل  از دولت و 
احزاب  بوده و  غیر از استثنائات تعیین شده از سوي قانون بدون وابستگی عمل می کند. 
طبق قانون، بانک مرکزي در پایتخت اندونزي یعنی جاکارتا قرار دارد و مسئول سیاستهاي 

پولی، نظام پرداخت و نظارت بر سایر بانکها است.
اندونزي از سیستم ارز آزاد پیروي می کند، اما 
محدودیت  کشور  این  از  روپیه  وخروج  ورود 
اظهار  بایستی  روپیه  هزار   50 از  (بیش  دارد 

شود).
در زمینه انتقال ارز به داخل و خارج محدودیتی 
وجود ندارد اما از سال 2005 در زمینه گشایش 
و  روپیه  به  ارز  تبدیل  و  بانکها  در  اعتبارارزي 
آمده  وجود  به  ممنوعیتهایی  بانکها،  در  برعکس 

است. این موانع براي تقویت پول ملی یعنی روپیه است. بر اساس این قانون هرنوع معامله، 
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نیستند  اندونزي  مقیم  که  افرادي  براي  روپیه   به  اعتبار  گشایش  و  سپرده  حساب  وام، 
ممنوع است و انتقال روپیه از افراد مقیم به افراد خارجی (غیر مقیم) نیز جز در موارد 

خاص ممنوع است.
خارجـی  سرمایه گذاران  و  ندارد  وجود  اندونزي  در  محدودیتی  سرمایه  انتقال  زمینه  در 

می توانند سرمایه، سهام و سودهاي  خود را به پول کشور خود از اندونزي خارج کنند.

2-9. قوانین مربوط به رسیدگی به اختالفات تجاري
رسیدگی و حل و فصل اختالفات تجاري در حوزه وظایف  دادگاه هاي تجاري اندونزي 

است که در سال 1998 قانون آن تهیه و تشکیل شده است.
دادگاه تجاري به طور مستقیم  تحت نظر دادگاه عالی اندونزي است. اگرچه این دادگاه 
براي رسیدگی به اختالفات بانکی و پولی به وجود آمده، امروزه حکمیت در رابطه با کلیه 
اختالفات تجاري و غیره را نیز بر عهده دارد. قضات اندونزي اگرچه از نظر قانون مستقل 
هستند اما فقدان قوانین مصوب در زمینه تجارت سبب شده بود که بعضی از قضات محلی 

رسیدگی به جدال تجاري را به دادگاه هاي باالتر ارجاع دهند. 
در سال 1999 پارلمان قانون حکمیت تجاري را تصویب کرد که بسیار نزدیک به قوانین 
اندونزي  در  نیز  تجاري  حکمیت  هیئت  است.   ملل سازمان  تجاري  حکمیت  بین المللی 

وجود دارد و در صورت رضایت دو طرف مناقشه، می توان به آن مراجعه کرد. 

2-10. قوانین مالیاتی
مالیات در اندونزي بر اساس قوانین دولت مرکزي و ویرایش جدید که از سال 2001 اجرا 
شده از تمام منابع به صورت مالیات مستقیم و غیر مستقیم  جمع آوري می شود. مالیات 
مستقیم معموالً بر حقوق و دستمزد، درآمد ناشی از زمین و ساختمان، درآمد مشاغل سود 
سرمایه، درآمد از سایر منابع، ارزش افزوده و غیره  را در بر می گیرد. پرداخت کننده مالیات 
شامل شخص حقیقی یا حقوقی مقیم اندونزي یا خارجیان داراي درآمد در اندونزي  است. 

بعضی از انواع مالیاتها به قرار زیر است: 
مالیات بر درآمد که بر اساس مقدار درآمد (از 5 میلیون تا 200  میلیون روپیه درآمد 

1. United Nations Commission on International Trade Laws (UNCITRAL)
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ساالنه ) بین 5 تا 35 درصد متغیر است.
 مالیـات بـر ارزش افزوده که بـر واردات، کاالهـاي صنعتی و بیشـتر خدمات تعلق 
می گیرد و 10 درصد اسـت. همچنین مالیات فروش بر کاالهاي لوکس نیز وجوددارد 

که بین 10 تا 75 درصد متغیر است.
مالیات خرید و فروش زمین و ساختمان 5  درصد

 عوارض خروج از کشور و عوارض مالکیت زمین و ساختمان
مالیات بر سـود سـهام، بهره، حق امتیاز و مدیریت فنی،  برابر 15  درصد براي افراد 

مقیم و 20 درصد براي افراد خارجی است.

2-11. معافیتها و تسهیالت ویژه 
معافیتهاي مالیاتی و گمرکی به بعضی از کاالها و خدمات تعلق می گیرد.

بر اساس قوانین جدید مالیاتی در سال 2001، سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بعضی 
از رشته هاي اقتصادي یا مناطق خاص جغرافیایی از مالیات معاف هستند. مانند موارد 

زیر :
کاهش مالیات تا سقف 30 درصد سرمایه گذاري در طول شش سال

کاهش زمان استهالك
تسهیالت ویژه براي زیانهاي اقتصادي تا مدت 10 سال

آالت  ماشین  یدکی  ابزار  ماشین آالت،  مانند  اقالم  از  بعضی  براي  گمرکی  معافیتهاي 
صنایع تا حد اکثر دو سال

معافیت گمرکی براي مواد اولیه یا مواد خام مورد نیاز کاالهاي تولیدي در داخل اندونزي 
براي حداکثر دو سال تولید.

2-12. مراحل راه اندازي یک کسب و کار
شرح فعالیت براي راه اندازي کسب و کار 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)

 هزینه هاي الزم
 (روپیه اندونزي)

پیدا کردن نام، ثبت نام شرکت و تأئید آن در اول
385 هزار7وزارت قانون و حقوق بشر اندونزي

امضاي اسناد و فرمها توسط مؤسسان قبل دوم
10 میلیون7از مراجعه به دفتر اسناد رسمی

گرفتن مجوز براي محل شرکت از سوم
10شهرداریهاي محلی

 هزینه ندارد
 (200 تا500 هزار به 
صورت غیر رسمی)

چهارم
گرفتن یک شماره ثبت مالیاتی از اداره 

مالیات (و شماره جمع آوري مالیات سالیانه 
در صورت لزوم)

14
 هزینه ندارد

 (200 تا500 هزار به 
صورت غیر رسمی)

هزینه ندارد.4افتتاح حساب بانکی و سپرده گذاري اولیهپنجم

ششم
پرداخت به خزانه داري کل براي  درآمدهاي 

خارج از شمول مالیات و خدمات وزارت 
دادگستري

200 هزار1

درخواست از وزارت دادگستري و حقوق بشر هفتم
1/1 میلیون14 تا 30براي تأئید اسناد تاسیس

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

غیر رسمی)
850 هزار2آگهی شرکت جهت انتشار در روزنامه محلینهم
40هزار14درخواست صدور مجوز دائمی کسبدهم

ثبت در وزارت نیروي انسانییازدهم
 14  

(همزمان با 
مرحله دهم)

هزینه ندارد. (100هزار 
به صورت غیر رسمی)

7  (همزمان با درخواست براي تأمین اجتماعی کارگراندوازدهم
هزینه نداردمرحله دهم)

مأخذ: سایت کسب و کار بانک جهانی.
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3. عضویت در پیمانهاي اقتصادي و نهادهاي بین المللی
اندونزي عضو سازمان تجارت جهانی است و با توجه به این که WTO دسترسی به بازار 
را با حذف موانع غیرتعرفه اي و کاهش تعرفه ها و از طریق توسعه گروه بندیهاي اقتصادي 
و موافقت نامه هاي تجارت آزاد فراهم می سازد، اندونزي نیز در این جهت از طریق انعقاد 
پیمانهاي تجاري با تعداد زیادي از کشورها درصدد تقویت حضور خود در بازارهاي مصرف 

جدید برآمده است. 
اقتصادي  همکاري  اتحادیه  بنیانگذاران)،  تعهد (از  عدم  جنبش  در  اندونزي  آن  بر  افزون  
آسیا و اقیانوسیه (APEC)، بانک توسعه آسیا (ADB)، انجمن کشورهاي آسیاي جنوب 
شرقی (ASEAN)، اتاق بازرگانی اسالمی (ICC)،  بانک توسعه اسالمی (IDB)، صندوق 
بین المللی پول (IMF)، سازمان کنفرانس اسالمی (OIC)، سازمان کشورهاي صادر کننده 

نفت (OPEC)، سازمان ملل و تمام واحدهاي وابسته به آن نیز عضویت دارد.
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1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست ارکان اصلی تشکیل دهنده فرهنگ کشور اندونزي، نظیر مذهب 
و زبان مردم را معرفی می کنیم  و سپس با آداب و رسوم کلی این سرزمین آشنا خواهیم 

شد. 

1-1. مذهب
دین سنتی مردم اندونزي اعتقاد به اصالت ارواح بوده است که در هنر و فولکلور اندونزي 
تجلی دارد. پس از ورود تجار هندي به این کشور به تدریج مذهب بودایی به این جزیره 
راه یافت و در دروه امپراتوري سري ویجایا جزیره سوماترا مرکز تدریس تعالیم دینی و 
یابد.  توسعه  کشور  دراین  نیز  هندو  مذهب  تا  شد  باعث  سابقه  این  بود.  بودایی  مذهبی 

توسعه و پیشرفت این مذهب تا قرن 14میالدي که 
اسالم در آن کشور نضج گرفت وبه رسمیت شناخته 

شد پابرجا بود.
درقرن اول هجري تجار ایرانی و عرب دین اسالم را 
به جزایر سوماترا به ارمغان بردند. پس از ترویج اسالم 
محلی  درهنرهاي  اسالمی  هنرمندان  و  صنعتگران 
آنها  هنر  از  ومتقابًال  کردند  ایجاد  تغییراتی  وصنایع 
متأثر شدند که این تأثیر دربناهاي بیش ازنیم میلیون 
با  آشنایی  است.  نمایان  اندونزي  در  مصلی  و  مسجد 
مسیحیت از زمان ورود وحضور دولت هلند و کمپانی 

فصل دوم
محیط فرهنگی
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هند شرقی شروع شد.
می دهند، پروتستانها 5/7  تشکیل  را مسمانان  کشور  این  مردم  از  درصد  حدود 86/1 
درصد  کاتولیکها  3 درصد، هندو، 1/8 درصد و سایر ادیان3/4 درصد از جمعیت این 

کشور را تشکیل می دهند.

1-2. زبان
قانون   36 اصل  براساس  است،  شده  مشتق  ماالیایی  زبان  از  که  اندونزیایی  باهاسا  زبان 

اساسی کشور زبان رسمی است.
زبان اندونزیایی درسال 1928 به عنوان زبان ملی انتخاب شد و درطول زمان کلماتی 
و  فرانسوي  تامیلی،  سانسکریت،  پرتغالی،  هلندي،  چینی،  عربی،  فارسی،  زبانهاي  از 
انگلیسی وارد آن شده است. از زبان انگلیسی نیز به طور گسترده در جاکارتا و شهرهاي 

بزرگ استفاده نمی شود. زبان هلندي نیزدر بین گروه هایی از مردم رایج است.
از  هلندیها  به وسیله  که  قدیمی  خط  جایگزین  اندونزیایی  جدید  خط   ،1947 درسال 
سال 1901 به کارگرفته شده بود، گردید. در همان سال کمیسیونی جهت ابداع لغات و 
اصطالحات اندونزیایی وتدوین دستور زبان ولغت نامه جدید زبان تأسیس شد و در سال 
1972 با فرمان رئیس جمهور، خط جدید اندونزیایی رسمیت یافت. اندونزي یک کشور 
چندین زبانی است. غیر از زبان اندونزیایی، حدود دویست زبان محلی که داراي بیش از 
مهم ترین  از  است.  شده  شناسایی  کشور  مختلف  درنقاط  هستند  لهجه  هشتاد  و  پانصد 
این زبانها می توان به زبانهاي آچه اي، باتاکی، سوندائی، جاوه اي، ساساکی و دایاکی اشاره 

کرد. 

1-3. الگوي زندگی 
و  اشراف  از  غیر  به  است.  کشاورزي  بر  مبتنی  و  روستایی  جامعه اي  عمده  به طور  اندونزي، 
طبقات باالي جامعه که از دیرباز، در کنار سالطین و درباریان بوده و در جامعه نفوذ و احترام 
در  می دهند.  تشکیل  خرده پا  مردم  را  جمعیت  از  توجهی  قابل  اکثریت  داشته اند،  زیادي 
دهه هاي اخیر و با گسترش شهر نشینی و شروع تحوالت اقتصادي طبقه متوسط جدیدي در 
حال پیدایش است که تجار و بوروکراتهاي شهري نمایندگان آن هستند. سطح زندگی بخش 
قابل توجهی از مردم اندونزي بسیار پائین و میزان دسترسی به استانداردهاي یک زندگی 
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مرّفه محدود است. با این حال باید دانست که به دلیل وضعیت ویژه آب و هوایی و فراوانی 
میوه و سهولت گذراندن زندگی، فقر در اندونزي کشنده نیست. به تعبیر دیگر تأمین قوت 
الیموت و دیگر ملزومات زندگی براي جمعیت زیر خط فقر چندان دشوار نیست، هر چند که 
این افراد داراي معیشتی دشوار و همراه با مشکالتی مثل بیکاري و سوء تغذیه هستند. در 
سالهاي گذشته، به دلیل اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، روستائیان زیادي رو به شهرهاي 
مهم آورده اند که این امر پدیده فقر شهري را سبب شده است. هر ساله تعداد زیادي از افراد 
بیکار در جستجوي کار راهی کشورهاي دیگر (مالزي، عربستان سعودي و دیگر کشورهاي 
عربی حاشیه خلیج فارس)می شوند که در بسیاري موارد، این مهاجرتها به صورت غیر قانونی 
بوده و معضالتی را پدید می آورد. اعزام زنان خدمتکار خانگی به کشورهاي عربی نیز از جمله 
عرب  کارفرمایان  سوءرفتار  به دلیل  مواردي،  در  که  است  خارج  به  کار  نیروي  اعزام  موارد 
میزان  افزایش  تلویزیون،  و  سینما  در  غربی  فیلمهاي  رواج  است.  شده  مشکالتی  بروز  باعث 
حضور خارجیان در کشور و ترویج شیوه هاي غربی زندگی، در مجموع سبب تغییر تدریجی 

الگوهاي رفتاري به ویژه در میان جوانان شده است.
در قوانین اندونزي براي زنان، حقوقی مساوي مردان در تمامی زمینه ها در نظر گرفته شده 
از  بعضی  در  است.  طبیعی  امري  اقتصادي  دالیل  بنابر  اندونزي  جامعه  در  زن  حضور  است. 
خانواده هاي کم درآمد زنان باید همپاي شوهران خود کار کنند تا امکان تأمین هزینه هاي 

خانوار فراهم آید و گاهی کار کردن فرزندان نیز به همین دلیل ضرورت می یابد.

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
پیروان مذاهب گوناگون در اندونزي داراي تشکیالت مذهبی مهمی هستند که مهم ترین آنها 

در حال حاضر، به شرح زیر است:

1-4-1. انجمن محمدیّه
این انجمن در سال 1912 میالدي در جوگجارکار تا توسط کیائی حاجی احمد دهالن تأسیس 
موقعیت  ارتقاي  هدف  با  و  خاورمیانه  اسالمی  جریانات نوگراي  تأثیر  تحت  این حرکت  شد. 
مسلمانان از طریق اصالح وضعیت آموزشی و اجتماعی آنها، شروع به کار کرده، که بعدها 
تحت تأثیر وهابیت قرار گرفت. محمدیّه اکنون داراي شبکه وسیعی از مدارس، دانشگاه ها، 
بیمارستانها و مؤسسات خیریه است. تعداد اعضاي محمدیّه بسیار زیاد و نفوذ آن بیشتر در 

مناطق شهري است. 
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    (NU)  1-4-2. نهضت العلما
با  محمدیّه،  به  واکنش  در  و  حاجی هاشم  اشعري  کیائی  توسط  سال 1926  در  حرکت  این 
هدف بازگشت به تعالیم راستین اسالمی بنیان نهاده شد. نهضت العلما در طول حیات خود، 
داراي تحرکات سیاسی نیز بوده ولی اکنون بیشتر بر فعالیتهاي مذهبی - آموزشی تکیه دارد. 

این جریان در مناطق روستایی و نیز مدارس سّنتی دینی، نفوذ فراوانی دارد.

(MUI) 1-4-3.  مجلس علماي اندونزي
این مجلس مرکب از نمایندگان جریانهاي مختلف اسالمی در کشور بوده و وظیفه دارد در 
این  رئیس  و  اعضا  ترکیب  کند.  نظر  اظهار  مسلمانان،  میان  اختالف  مورد  مسائل  خصوص 

مجلس هر پنج سال یک بار در انتخابات معین می شود. 

(ICMI) 1-4-4. مجمع روشنفکران مسلمان اندونزي
این مجمع در سال 1990 به دستور سوهارتو و با هدف ارتقاي وضعیت مسلمانان به گونه اي 
متناسب با تحوالت جهان و نیازهاي کشور، تشکیل شد. تعداد زیادي از روشنفکران مسلمان 
اندونزي و نیز مقامات این کشور، به این مجمع پیوسته و در فعالیتهاي مختلف آن مشارکت 
فعالیت دارند مثل:  در اندونزي  دیگري نیز  اسالمی  موارد، گروه هاي  این  افزون بر  کرده اند. 

دیوان دعوه، کمیته همبستگی اسالمی و کمیته همبستگی با مسلمانان جهان.

1-4-5. دیگر تشکیالت مذهبی
فراوانی  انجمنهاي  و  اتحادیه ها  داراي  کاتولیکها،  و  پروتستانها  از  اعم  اندونزي،  مسیحیان 
هستند، که قلمروهاي اُسقفی مختلف را در بر می گیرند. مثل: اتحادیه کلیسا هاي اندونزي و 

کنفرانس اسقفهاي اندونزي.
هندوها و بودائیان نیز داراي اتحادیه هاي ویژه خود هستند که امور مذهبی این دو فرقه را 

تحت نظر دارند.

1-4-6. حوزه هاي دینی و رهبران مذهبی
آموزشی  مدارس  و  دینی  حوزه هاي  اندونزي،  در  اسالم  گسترش  روند  شروع  با  هم زمان 
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متعددي نیز تشکیل شد که بعدها به نام پسانترن1 شهرت یافت. در این مدارس بیشتر فقه 
شافعی، اصول عقاید بر مبناي مکتب اشاعره و نیز آثار اخالقی و عرفانی امام محّمد  غزالی و 

عرفانی امام محّمد  غزالی تدریس می شود.
اسالمی  مدارس  تأثیر  تحت  تدریس،  شیوه  هم  و  درسی  موضوعات  نظر  از  هم  پسانترنها 
خاورمیانه ( مصر و عربستان سعودي) هستند. پس از ایجاد شیوة نوین آموزشی و تشکیل 
مدارس به سبک جدید و عمومی، این حوزه ها دست از فعالیت بر  نداشته و تالش کردند تا از 

دو طریق با این جریان سازگاري کنند:
 تشکیل مدارس به سبک جدید، تحت نظر خود (گنجاندن دروس اسالمی در کنار سایر مواد 

درسی) و نیز اضافه کردن بعضی از دروس جدید، در برنامه هاي سّنتی حوزه هاي دینی.
در دوره پس از استقالل، دولت همچنین اقدام به تأسیس دانشگاه هاي دولتی اسالمی معروف 
به  IAIN  در شهر هاي گوناگون کرد که اکنون تحت نظر وزارت امور مذهبی مشغول فعالیت 

هستند.
از جمله حوزه هاي دینی و مدارس اسالمی معروف اندونزي می توان به پسانترنهاي الصدیقیه، 
و  متعدد  مدارس  داراي  نیز  اندونزي  مسیحیان  کرد.  اشاره  الخیرات  و  دارالنجاح  الطاهریه، 
تشکیل  نیز  را  چندي  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسات  آن،  بر  افزون  و  است  دانشگاه  تعدادي 

داده اند.
تعداد  مورد  در  دقیقی  آمار  و  هستند  پراکنده  کشور  مختلف  مناطق  در  اندونزي  شیعیان 
آنها در دست نیست، ولی می توان گفت رقم 10 تا 15  هزار نفر به واقعیت نزدیک است. 
در سالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران، بسیاري از کتب و منابع شیعی- ایرانی در 

اندونزي ترجمه و منتشر شده و باعث افزایش آگاهیهاي عمومی دربارة شیعه شده است.

1-5. رسانه ها
صنعت ارتباطات در اندونزي به دست دولت و بخش خصوصی اداره می شود. در این کشور 
تعداد 678 ایستگاه رادیویی با موج  AM، 43 ایستگاه داراي موج  FM، 83 ایستگاه موج 
کوتاه  وهمچنین 54 فرستنده تلویزیونی (11 کانال ملی با ایستگاه هاي محلی) وجود دارد. 

1. Pesantren
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ده ها کانال تلویزیون ماهواره اي و کابلی نیز در اندونزي وجود دارد.
در کشور اندونزي تا قبل از بحران سال 1998 و سقوط سوهارتو، مطبوعات به شدت تحت 
سال  در  قانون  تصحیح  با  و  آن  از  بعد  اما  بودند  دولتی  کننده  محدود  قوانین  و  سانسور 
2004، مطبوعات  اندونزي آزاد هستند و تنها در زمینه توهین به اعتقادات عمومی، و 
برمبناي شریعت و اخالقیات و امنیت جامعه محدودیتهایی وجود دارد. البته قوانین آزادي 
مجله،  روزنامه،  ده ها  کشور  این  در  است.  متغیر  اندکی  مختلف  استانهاي  در  مطبوعات 

پایگاه هاي خبري اینترنتی و خبرگزاریهاي مختلف وجود دارد. 
سال1926  در  صامت  فیلمهاي  دوران  به  و  بوده  قدیمی  بسیار  اندونزي   بومی  سینماي 
بازمی گردد. تعداد فیلمهاي دهه 1980 در این کشور سالیانه نزدیک به 115 فیلم بود که 
فیلمهاي با ارزش نیز در آن فراوان دیده می شد. اما بعد از آن در دهه 1990 به دلیل اعمال 
سانسور، تعداد ساالنه تولید به 37 تا 40 فیلم در سال رسید. اما بعد از سوهارتو سینماي 
همچنین  و  هالیوود  نفوذ   . شد  ساخته  نیز  ارزش  با  فیلمهاي  و  دوباره سازي  کشور  این 
فیلمهاي سینماي هند در سینماي اندونزي بسیار زیاد بوده و در اغلب سینماها نمایش 
از  دارد.  فراوانی  طرفداران  و  می رسد  فروش  به  فشرده  لوح  صورت  به  یا  و  می شود  داده 
سال 1998 فستیوال بین المللی فیلم جاکارتا هر ساله با فیلمهایی از سراسر جهان برگزار 
می شود. فستیوال فیلم اندونزي نیز از دیگر وقایع سینمایی است که از سال 1955 به 
صورت غیر منظم و از سال 1972 تا 1992 ساالنه  برگزار و سپس تعطیل شد و مجدداً 
از سال 2004 برگزار شده است.  فهرست بعضی از نشریات و ایستگاه هاي رادیو تلویزیونی 

به قرار زیر است:
1-5-1. نشریات 

فهرست برخی از نشریات کشور اندونزي به شرح زیر است:
 روزنامه جاکارتا پست: در سطح ملی به زبان انگلیسی

 روزنامه کومپاس: در سطح ملی به زبان اندونزیایی
 روزنامه مدیا اندونزیا: در سطح ملی به زبان اندونزیایی
 روزنامه کوران تمپو: در سطح ملی به زبان اندونزیایی

 روزنامه بیزینس اندونزیا: در سطح ملی به زبان اندونزیایی ( تجاري)
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 روزنامه رپابلیکا: در سطح ملی به زبان اندونزیایی
 روزنامه رکیات مردکا: در سطح ملی به زبان اندونزیایی
 مجله اقتصاد و پول: در سطح ملی به زبان اندونزیایی

 مجله اندونزیان کوارترلی: در سطح ملی به زبان اندونزیایی و انگلیسی
 مجله مدیریت اوشاوان اندونزي: در سطح ملی به زبان اندونزیایی

 مجله جمعیت: در سطح ملی به زبان اندونزیایی و انگلیسی
 مجله دي تک: در سطح ملی به زبان اندونزیایی

1-5-2. تلویزیون 
فهرست برخی از ایستگاه هاي تلویزیون اندونزي به شرح زیر است: 

تلویزیون جمهوري اندونزي: دولتی به زبانهاي انگلیسی و اندونزیایی
تلویزیون راجاوالی سیترا: خصوصی شبکه ماهواره اي - به زبان اندونزیایی 

تلویزیون تی پی آي: خصوصی شبکه ماهواره اي - به زبان اندونزیایی 
تلویزیون سوریا سیترا: متعلق به یک شرکت عمومی موجود درلیست سازمان بورس 

اندونزي: به زبان اندونزیایی 
درلیست  موجود  عمومی  شرکت  یک  به  متعلق  اندونزي:  ماندري  ویژوال  تلویزیون 

سازمان بورس اندونزي: به زبان اندونزیایی
تلویزیون استار اینداالس: خصوصی شبکه ماهواره اي- متعلق به استار تی وي - به زبان 

اندونزیایی
تلویزیون مدیا اندونزي: خصوصی شبکه ماهواره اي - به زبان انگلیسی و ماندارین 

ده ها ایستگاه تلویزیونی ماهواره اي و کابلی دیگر که در اندونزي به زبان اندونزیایی و 
انگلیسی برنامه هاي مختلف را پخش می کنند.

1-5-3. رادیو 
برخی از ایستگاه هاي رادیویی اندونزي به شرح زیر است:

رادیوي جمهوري  اندونزي با  بیش  از 670 ایستگاه و شش شبکه ملی با شبکه جهانی 
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دارد.   وجود  نیز  اینترنت  جهانی  شبکه  در  که  رادیویی  شبکه  چندین  اندونزي  صداي 
  Digital Audio Broadcasting  چندین  ایستگاه رادیویی دیجیتال  در جاکارتا  و  سورابا

و هیبرید HD-Radio ده ها شبکه اف ام  با برنامه هاي تجاري، موسیقی و غیره 

1-5-4. خبرگزاریها 
خبرگزاري ملی اندونزي آنتارا نام دارد که در سال 1937 توسط آدم مالک، پاندوي کارتاویگونا، 
و  اندونزي  استانهاي  تمام   در  خبرگزاري  این  شد.  تأسیس  جاکارتا  در  آلبرت  سیپاهوتار  و 
تعداد  با  همچنین  آنتارا  است.  نمایندگی  دفتر  داراي  خارجی  کشورهاي  از  دربسیاري  نیز 
اتحادیه هاي  عضو  و  است  همکاري  و  رسمی  روابط  داراي  خارجی  خبرگزاریهاي  از   زیادي 
خبرگزاریهاي آسه آن، کشورهاي اسالمی،  غیرمتعهدها، اوپک و جهان است. افزون بر آنتارا، 
چند خبرگزاري دیگر نیز به صورتی محدودتر در اندونزي فعالیت دارند، مانند خبرگزاري-  

مستقل- ملی اندونزي.
بسیاري از خبرگزاري هاي خارجی و بین المللی داراي دفتر نمایندگی در اندونزي هستند، 
 CNA ،EFE ،ANSAT ،IPS ،مثل آسوشیتدپرس و یونایتدپرس، فرانس پرس، رویتر، الجزیره
ITAR -TASS ، شین هوا، کیودو و جی جی . خبرگزاریهاي اینترنتی نیز در اندونزي وجود 

دارند که فهرست برخی از آنها به قرار زیر 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 خرید و مصرف
شیوه زندگی در اندونزي بسیار متنوع و گوناگون است. در شهرهاي بزرگ افراد بسیار فقیر 
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در کنار افراد بسیار ثروتمند زندگی می کنند. نفوذ رفتار زندگی کشورهاي غربی در جوانان 
سبب شده که نحوه خرید و مصرف در این کشور به ویژه در بین جوانان کامًال تحت تأثیر 
الگوهاي غربی باشد. انواع غذاهاي غربی مانند همبرگر، پیتزا در فروشگاه هاي غربی مانند 

و  جین  شلوارهاي  هستند.  موجود  غیره  و  کنتاکی  دونالد،  مک 
انواع کاالها با مارکها و برندهاي معروف در فروشگاه هاي بزرگ 
اندونزي دیده می شود. تفریح مورد عالقه مردم، تلویزیون، سینما، 
جوانان،  عالقه  مورد  ورزشهاي  و  خرید  گردانی،  نمایش  و  تئاتر 

بدمینتون و فوتبال است.

1-7. تعطیالت رسمی
براساس  اسالمی  مناسبتهاي  بزرگداشت  ولی  است،  میالدي  تقویم  براساس  رسمی  تقویم 
تقویم قمري است. از سال 1994، تعطیالت هفتگی کشور روزهاي شنبه و یکشنبه معین 
شده است. تعطیالت رسمی کشور با توجه به اعیاد و ایّام مورد احترام پیروان ادیان مختلف 

و نیز مناسبتهاي ملی تعیین شده به شرح زیر است:
اول ژانویه (شروع سال نو مسیحی) روز معراج پیامبر اسالم ،عید فطر ، 9 آوریل (جمعه 
خوب)، عید قربان، اّول محرم (شروع سال نو قمري)، 17 اوت (سالروز اعالم استقالل 
و روز ملی اندونزي) ، 12 ربیع االول (تولد پیامبر اسالم)، 25 دسامبر (کریسمس) عید 

هندوها (24 مارس) ،عید بودائیان (6 مه) و 20 مه (عروج عیسی مسیح) 
ساعات کار بانکها 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 دایر هستند. فروشگاه ها  همه روزه 

غیراز روزهاي یکشنبه از ساعت 9 تا 21 باز هستند.

2. فرهنگ مذاکره
بعد از آشنایی با فرهنگ عمومی و عادتها و رفتارهاي معمول شهروندان اندونزي، زمان آن 

فرارسیده است تا کمی هم با آداب و رفتارهاي ایشان در مناسبات تجاري آشنا شویم.

2-1. دیدگاه کلی به ایران و ایرانی
در  میالدي)  هفتم  هجري (قرن  اول  قرن  از  ایرانی  تجار  که  است  آن  گویاي  تاریخی  روابط 
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شهرهاي  با  مراوده  ضمن  آنها  داشته اند.  حضور  آسیا  شرقی  جنوب  منطقه  دریایی  تجارت 
بندري مجمع الجزایر اندونزي، بعضاً در این مناطق سکنی گزیده و به دلیل برقراري پیوندهاي 
خویشاوندي، ماندگار شده اند. با این حال روند گسترش اسالم و تشکیل حکومتهاي اسالمی، 
از حدود قرن هشتم هجري، آغاز می شود که دو علت اصلی آن، بنابر نظر مورخان، گسترش 
تجارت دریایی میان این مناطق با جهان اسالم بوده است و نیز مهاجرت صوفیان خاورمیانه 
به این نواحی. در آثار مورخان جغرافی دانان مسلمان، اسامی مناطق مختلف جنوب شرقی 

آسیا درج شده که خود حکایت از سابقه آشنایی مسلمانان با این نواحی دارد. 
مارکوپولو کاشف ونیزي که در سال 1292 میالدي در مراجعت از چین توقفی در سوماترا 

داشته، بر وجود اجتماع مسلمانان در آنجا گواهی می دهد. 
ابن بطوطه سّیاح مسلمان مراکشی نیز در سال 746 قمري، از آچه بازدید کرده است. وي در 
شرح دربار اسالمی آچه، از بعضی مقامات حکومتی یاد می کند که اسامی ایرانی داشته اند، 
مثل بهروز کفیل فرماندهی دریایی حکومت آچه یا قاضی دربار به نام امیر سّید شیرازي و 
نیز تاج الدین اصفهانی یکی از فقهاي دربار. همچنین بر روي یک سنگ قبر قدیمی در آچه، 

مربوط به سال 823 هجري، شعري از سعدي نقش شده است. 
فرهنگ  از  تأثیرپذیري  خصوص  در  زیادي  بسیار  شواهد  ماالي،  قدیم  ادبیات  در  همچنین 
ایرانی قابل مشاهده است. افزون بر این، تعداد زیادي از واژه هاي فارسی - و عربی رایج در 
فارسی در زبان اندونزیایی1 رواج دارد که رقم آنها به حدود 200 تا 300 واژه تخمین زده 
دفتر،  بادام،  تنباکو،  شه بندر،  بندر،  ناخدا،  پهلوان،  انگور،  گندم،  مثل  (واژه هایی  است  شده 
و  اصفهان  بین  نیز  صفویه  دوره  در  شلوار،..).  سوداگر،  پیاله،  بازار،  لشکر،  خرما،  کشمکش، 
باتاویا سفرا و نمایندگان بازرگانی مبادله شده است. همچنان که اولین سفیر ایران به دربار 
سیام نیز در دوره شاه سلیمان صفوي راهی این منطقه می شود و وي نیز با عّده  زیادي از 

رجال سیاسی و علماي ایرانی مقیم سیام دیدار می کند. 
به دلیل  اغلب  که  است  محدود  بسیار  اندونزي  مقیم  ایرانیان  تعداد  حاضر  حال  در  اما 
بنابر  نیز  ایرانیان  از  بسیاري  شده اند.  کشور  این  مقیم  اندونزي  شهروندان  با  ازدواج 
ساکن  موقت  به طور  بین المللی  آژانسهاي  یا  شرکتها  در  اشتغال  مثل  دیگر  ضرورتهاي 

اندونزي هستند. 

1. Vahasa Indonesia
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به طور کلی دیدگاه مردم اندونزي، با توجه به نفوذ اسالم در این کشور، به ایرانیان مثبت 
ارزیابی می شود. که بعد از انقالب اسالمی نیز بهتر شده است.

هرچند به دلیل کم بودن ایرانیان در آن کشور و محدود بودن ارتباط مردمی و توریستی 
نظر مردم اندونزي دربارة  ایرانیان با ناآشنایی همراه است.

2-2. آداب مذاکره
مذاکره  است.  اسالمی  و  شرقی  کشورهاي  از  بسیاري  مانند  اندونزي  در  مذاکره  فرهنگ 
تجاري در اندونزي رسمی و با رعایت نزاکت است. رد و بدل کردن کارت تجاري با دست 
راست، صحبت کردن مؤدبانه و استفاده از القاب اهمیت دارد. در جلسات اول بخش مهمی 
از مذاکرات تجاري به گفتگوهاي دوستانه صرف می شود و مستقیم به موضوع پرداخته 
نمی شود. گذشت زمان اهمیت زیادي ندارد زیرا معتقدند زمان پول نمی آورد بلکه رابطه 
خوب و  هماهنگی، نتایج بهتري به دنبال دارد. بنابراین بایستی کامًال صبور بود و نباید از 

تاکتیکهاي انقباضی استفاده کرد، زیرا نتیجه معکوس دارد.
مردم اندونزي عالقه به مکالمه غیر مستقیم دارند و بسیار مؤدب و تعارفی هستند. از 
نه گفتن و رد کردن تقاضا به صورت رسمی اجتناب می کنند. در زبان اندونزي 12 کلمه 
براي گفتن غیر رسمی نه وجود دارد و چندین راه براي گفتن بلی که معنی نه می دهد 

مانند (بلی اما).
اندونزي یک جامعه سلسله مراتبی است و احترام به افراد بانفوذ و صاحبان مقام و عنوان 
اهمیت دارد. بنابراین در مذاکرات بایستی با این افراد ارتباط برقرار کرد. درفرهنگ اندونزي 

ادب و فروتنی بسیار مهم است. 
مالقات حضوري در مناسبات تجاري اهمیت فراوان دارد و تنها راه مؤثر براي انجام مذاکره 

موفق است. 

2-2-1. نقش هدایا و سوغات 
هدایا و سوغات هرچند کوچک در اندونزي اهمیت زیادي دارد، اما با توجه به فرهنگهاي 

مختلف موجود باید در هنگام دادن هدیه  به چند نکته توجه کرد.
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  مردان باید از  دادن هدیه  به زنان پرهیز کنند.
   از دادن مشروبات الکلی یا مواد غذایی غیر حالل به شدت پرهیز شود.

 معموالً هدیه را در پیش روي هدیه دهنده باز نمی کنند.
 هدایا با دو دست و یا دست راست تقدیم شود. 

 از دادن چرم یا کادوهاي چرمی به افراد هندو اجتناب شود.
 به چینیهاي ساکن اندونزي نباید چاقو، قیچی و امثال آنها را هدیه کرد زیرا به معنی 

عالقه به قطع رابطه تلقی می شود.
 بسته بندي کادوها بهتر است با رنگ قرمز یا طالیی باشد.

2-2-2. ارزشهاي غالب، آداب و رسوم خاص
اندونزي کشوري مختلط با فرهنگهاي متفاوت است. هر منطقه زبان، قومیت، فرهنگ و 
گرایشات مذهبی خود را دارد و مردم خود را بر اساس منطقه خود معرفی می کنند تا با 
ملیت اندونزیایی. نقش خانواده، قبیله، محل تولد (روستا و جزیره ) بسیار قوي است. مانند 
بسیاري از جوامع چند فرهنگی، اندونزي نیز یک جامعه سلسله مراتبی است و به افراد بر 

اساس سن و مقام  و قدرت آنها احترام گذارده می شود.
مجمع الجزایر اندونزي به لحاظ فرهنگی جامعه اي بسیار متنوع و متکّثر (پلـــــــورال) 
است. وجود بیش از 300 گروه قومی، زندگی جدا از آنها در جزایر مختلف، و پایبندي آنها 
به مذاهب گوناگون، موجب چنین وضعیت کم نظیري شده است. دولت بر مبناي اصل 32 
قانون اساسی موظف به رشد و توسعه فرهنگ ملی است. در واقع دولت از طریق تکیه بر 
اشتراکهاي فرهنگی ( مثل واحد اندونزیایی و ایدئولوژي پانچاسیال ) در پی تحکیم وحدت 

ملی بوده و شعار ملی کشور وحدت در عین کثرت است. 
تنوع فرهنگی و تفاوت اجتماعی گروه هاي ساکن در اندونزي بسیار زیاد است. قبایل بدوي 
ساکن در مناطق دور افتاده ایریان جایا هنوز به شیوه هاي بسیار قدیمی تهیه خوراك و 
شکار با ابزارها زندگی می کنند، در حالی که در مراکز شهري مثل جاکارتا، طبقات باال و 
تجار و بوروکراتها، همپاي تحوالت تجاري بین المللی درگیر این گونه فعالیتها هستند. با 
این حال فرهنگ جاوه به گونه اي غیرمستقیم به عنوان فرهنگ غالب در اندونزي ترویج 

می شود.
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و  فرهنگی  حیات  بر  که  بوده  خارجی  فرهنگی  موج  سه  شاهد  تاریخ  طول  در  اندونزي 
اجتماعی ساکنان بومی آن تأثیراتی عمیق بر جاي نهاده است. این سه موج فرهنگی به 
ترتیب از شبه قاره هند، خاور میانه و مسلمانان و باالخره جهان غرب نشأت گرفته و آثار 
آن در ابعاد مختلف حیات مذهبی و اجتماعی  این دیار قابل مشاهده است. تأثیر جریان 
هند هنوز در بعضی از رسوم و سنن جاوه اي و آئینهاي هندو ـ بودایی باقی مانده است. 
فرایند گسترش اسالم نیز به گونه اي عمیق حیات فرهنگی مردم را متحول ساخته که آثار 

آن را می توان در عقاید مذهبی، رسوم و سنن مشاهده کرد.
تنوع و پراکندگی اقوام و گروه هاي مختلف، باعث پیدایی آداب و رسوم گوناگون در نقاط 
مختلف اندونزي شده است. مراسم ازدواج، فوت، تولد نوزاد، مراسم مذهبی، جشن برداشت 
محصول و دیگر رسوم اجتمـــاعی در هر منطقـه به سبکی خاص اجرا می شود، و از این 
از  بعضی  حال  این  با  است.  خارجی  جهانگردان  براي  زیادي  جاذبه  داراي  اندونزي  نظر 

اشتراکات  فرهنگی، در میان تقریباً همه گروه هاي مردم وجود دارد، مانند: 
 اهتمــام به نظافت و آراستگــی ظاهر

اهمیت فوق العــاده رقص و موسیقی و نمایشهاي عروسکی موسوم به وایانگ1  
 مهمان نوازي

موسیقی و رقص دو عنصر ثابت در تمامی فرهنگهاي محلی اندونزي است. در جاوه و بالی، 
نوعی نمایش از طریق رقص رواج دارد که پیشینه آن به اساطیر هندو (رامایانا  و ماهاباراتا) 
باز می گردد. نمایش عروسکی نیز بسیار رایج است که در جاوه مرکزي به وسیله عروسکهاي 
تهیه شده از پوست، اجرا می شود (معروف به وایانگ کولیت) و در جاوه غربی با عروسکهاي 

چوبی (موسوم به وایانگ گولک).
 ارکستر موسیقی سنتی معروف به گاماالن در بیشتر مناسبتهاي اجتماعی و فرهنگی حضور 
ارکسترهاي  در  که  می شود  ساخته  نی  از  مختلفی  سازهاي  اندونزي  در  چنین  هم  دارد. 
موسیقی سنتی از آنها استفاده می شود. هنر نقاشی روي پارچه با استفاده از موم معروف به 
باتیک در بیشتر نقاط کشور رواج دارد. از پارچه هاي باتیک در تهیه لباس، پوشش وسایل 

شخصی و تزیینات منزل استفاده می شود.
افزون بر این صنایع دستی متعددي در نقاط مختلف این مجمع الجزایر از دیرباز وجود 
1. wayang
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داشته که تا به امروز ادامه یافته است. مثل کنده کاري روي سنگ و چوب، تهیه اشیا و 
تابلوهاي زینتی با استفاده از صدف، چرم، پرندگان، نی، شاخ گاو میش، برگ درختان، 
نقره کاري. این هنرها و صنایع دستی از جمله جاذبه هاي اندونزي براي جهانگردان خارجی 

هستند.

2-2-3. پایبندي به زمان
غالب تجار و اشخاص دولتی در اندونزي از افراد بومی هستند و مفهوم آنان از زمان با  
حال  در  کشورهاي  از  بسیاري  مانند  افراد  این  است.  متفاوت  اندونزي  ساکن  چینیهاي 
توسعه پایبندي  زیادي  به زمان و رفتارهاي برنامه ریزي شده ندارند. مفهوم کش دادن 

زمان1 در اندونزي رایج است و الزم است که در این زمینه صبور بود. 
در مناسبات تجاري نیز طوالنی شدن قرارها و مالقاتها رایج بوده و به اصطالح معروف، 

اندونزیایی ها هرگز عجله ندارند.
بعضی از مواردي که باید مورد توجه قرار گیرند به قرار زیر است.

 قرار مالقات باید از قبل  (براي شرکتهاي بزرگ یک تا دو هفته قبل و براي شرکتهاي 
کوچک3 تا 4 روز قبل) تعیین شده باشد.

 مالقاتها بهتر است در روزهاي ماه رمضان نباشد.
 حضور در جلسـات تجاري بایستی به طور دقیق در زمان تعیین شده باشد، ولی در 
اغلب موارد طرف اندونزي (به ویژه اگراز روساو یا افراد بانفوذ باشد)  این موضوع را 

رعایت نمی کند و به طور متوسط یک ساعت دیر می آید.
 در مالقاتهاي تجاري زمان زیادي صرف آشـنایی و ایجاد رابطه می شود و پس از آن 

به موضوع اصلی می پردازند.

2-2-4. پایبندي به توافقات
با وجودي که اندونزي یک جامعه سنتی و سلسله مراتبی است اما تصمیمات به طور عمده 
بر اساس نظر جمعی گرفته می شود که به دلیل همبستگیهاي قوي بین افراد داراي روابط 
خانوادگی و تجاري است. به همین دلیل پایبندي  قابل توجهی  به موافقت نامه ها وجود 

1. Rubber Time
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دارد. افزون بر این با توجه به مسلمان بودن  اکثریت مردم و اعتقادات اسالمی در زمینه 
معامالت و غیره، توافقها معموالً معتبر بوده و پایبندي به آنها مورد نظر غالب افراد است. 

3. تحلیل حرکات بدنی
غیر از عادات و رسومی مانند دست دادن یا احترامات معمول مانند بسیاري از کشورهاي 

اسالمی، چند ویژگی خاص در اقوام موجود در اندونزي مشاهده می شود:
 ناپسـند شـمردن ضربه و لمس سر به دلیل مقدس تلقی شدن آن (حتی نوازش سر 

کودکان)
 زشت دانستن اشاره به افراد با انگشت سبابه 

 بد بودن رد و بدل کردن اشیا با دست چپ 
 بد بودن اشاره با پا به افراد
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این فصل به معرفی محیط اقتصادي حاکم بر کشور اندونزي و عوامل مؤثر بر آن اختصاص 
یافته است. براي این منظور، نخست سیستم اقتصادي این کشور را بررسی کرده و سپس 
پارامترهاي جمعیتی را معرفی می کنیم. در ادامه نیز شاخصهاي مهم اقتصادي این کشور 

را ارائه می کنیم.

1. سیستم اقتصادي و نقش دولت 
موقعیت ژئوپلیتیک اندونزي به عنوان بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان و احاطه این کشور 
بر آبراه هاي مهم دریایی - تجاري، مثل تنگه هاي ماالکا و سوندا، از دیر باز از جمله عوامل 

مهم و راهبردي این کشور به شمار می رفته است.
از  سطح االرضی   غنی  منابع  و  گاز   و  نفت  مثل  معدنی  فراوان  ذخایر  وجود  این،  بر  افزون 
اقتصادي،  توسعه  و  رشد  براي  داخلی  زمینه هاي  وجود  کنار  در  استوایی،  جنگلهاي  جمله 
باعث افزایش اهمیت این کشور در منطقه جنوب شرقی آسیا شده است. توفیقات اقتصادي 
اندونزي در طول دهه اخیر و تحرك قابل توجه دولت این کشور در عرصه هاي منطقه اي و 
بین المللی، حکایت از توجه و بهره جویی دولتمردان اندونزي از موقعیت ویژه این مجمع الجزایر 
دارد. اقتصاد اندونزي هیچگاه از دولت و سیاستهاي آن جدا نبوده است. تحوالت اقتصادي  

اندونزي پس از استقالل ابتدا در دولت نظم جدید سوهارتو تجلی یافت. 
سوهارتو با اتخاذ سیاست رشد و توسعه اقتصادي برمبناي سرمایه گذاریهاي غرب، سعی کرد 
صندوق  جهانی،  بانک  ملل،  سازمان  شامل  بین المللی  ذیربط  ارگانهاي  با  را  مناسبی  روابط 
بین المللی پول برقرار کند و نیز سازمان  همکاري اقتصادي و توسعه را  پی نهاد. سه هدف 
اصلی توسعه اقتصادي اندونزي را می توان ثبات سیاسی و اقتصادي، رشد اقتصادي و توزیع 

فصل سوم
محیط اقتصادي
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متوازن دستاوردهاي توسعه عنوان کرد. نخستین برنامه بلند مّدت 25 ساله توسعه اقتصادي 
براي  آن    برنامه  دومین  و  رسید  اتمام  به  تا 1994  سالهاي 1969  فاصله  در  اندونزي  در 
سالهاي 1995 تا 1919 تعیین شد. هر برنامه بلند مّدت (PJP)  شامل پنج برنامه پنج ساله 
اقتصادي است. اما نارضایتیهاي اقتصادي و سیاسی و رشد طبقه متوسط اندونزي در سال 
1998 باعث سقوط دیکتاتور اندونزي شد. هرچند بعد از سوهارتو به دلیل وجود تشنج 
در فضاي سیاسی مشکالت فراوانی به وجود آمد، اما با وجود مشکالت امنیتی، سیاسی 
اقتصادي و بالیاي طبیعی در جامعه اندونزي، از سال 2003 این کشور به سمت ثبات 

نسبی در سیاست و اقتصاد گام برداشته است. 
بررسی سیاست تجاري اندونزي از سوي  سازمان جهانی تجارت در ژوئن 2007  نشان داد 
که اندونزي از زمان بررسی قبلی سیاست تجاري آن در ژوئن 2003 تاکنون با میانگین 
نرخ رشد ساالنه 5/2 درصدي تولید ناخالص داخلی، رشد پایدار اقتصادي را تجربه کرده 
است. البته این رشد براي ایجاد فرصتهاي شغلی مناسب براي کاهش بیکاري و از بین 
بردن فقر کفایت نمی کند. بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اندونزي 
از 4/7 درصد در سال 2003 به 5/5 درصد در سال 2006 افزایش یافته و در همین حال 
آسیب پذیري اقتصادي در سطح کالن رو به افول نهاده است. کاهش کسري بودجه کل از 
2/4 درصد در سال 2001 به 0/5 درصد در سال 2005 و 1/1 درصد در سال 2006 نشان 
از ثبات مالی اندونزي دارد. با این حال نسبت 12 درصدي مالیات به تولید ناخالص داخلی 

براي تحقق نیازهاي عمرانی اندونزي کافی به نظر نمی رسد. 
از زمان بررسی قبلی در سال 2003، اندونزي اقدامات نظام مند بسیاري در جهت افزایش 
رشد اقتصادي خود انجام داده است که از آن جمله می توان کاهش محدودیتهاي تجاري، 
سرمایه گذاري و تولید و نیز باال بردن سطح کارامدي فرایندهاي گمرکی و مرزي را نام 
برد. اندونزي براي بهبود فضاي سرمایه گذاري خود به ترغیب سرمایه گذاري در زیر ساختها 
پرداخته است. برنامه اصالح زیرساختهاي اندونزي در سال 2006 بسیار گسترده بوده و 
تولید برق، گسترش ارتباطات راه دور، آب و تأسیسات بهداشتی، نو سازي جاده ها، بنادر و 
خطوط هوایی را شامل می شود. اندونزي در خالل دوره بررسی راهبرد مسیر سه گانه اي از 
مذاکرات تجارت بین المللی شامل موافقت نامه هاي چندجانبه در چارچوب سازمان جهانی 
تجارت، موافقت نامه هاي منطقه اي با محوریت آ سه آن و آ سه آن پالس و نیز موافقت نامه 

تجاري دوجانبه اي را براي نخستین بار با ژاپن دنبال کرده است.
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اندونزي یک کشور چند زبانه با فرهنگ متنوع  است که پیوسته در تالش براي فائق آمدن 
به مشکالتی نظیر فقر و بیکاري مزمن، فقدان زیرساختهاي مناسب، فساد مالی و اداري 
فراگیر، سیستم مالی و بانکی ضعیف و شکننده  و توزیع نامناسب منابع در مناطق مختلف 
است. کاهش ذخایر نفتی و کشف نشدن منابع جدید در سال 2004 سبب شد که اندونزي 
یک کشور وارد کننده نفت شود و هزینه یارانه براي سوخت مصرفی داخل، فشار فراوانی 
بر بودجه سال 2005 این کشور وارد کرد و سبب شد که دولت قیمت سوختهاي مورد 
نیاز داخلی را به طور متوسط 126 درصد افزایش دهد. نتیجه این کار افزایش تورم و نرخ 
بهره بود که همراه با افزایش قیمت برنج فشار شدیدي به میلیونها نفر افراد زیر خط فقر 

این کشور وارد کرد. 
افزایش قیمت نفت در سال 2007 و انواع بالیاي طبیعی در فاصله  سال 2004 تا 2007 
(به ویژه فاجعه سونامی ) سبب بروز مشکالت اقتصادي فراوانی در این کشور شده است. 
درصد(از  به6/3  را  تورم  نرخ  سال 2007  در  توانسته  دولت  مسائل  این  وجود  با  هرچند 
17/11 درصد در سال 2005 ) کاهش دهد و پیشرفت شایان توجهی نیز در بازسازي 
کشور  این  براي  اقتصادي  موفقیت  کلید  است.  آمده  دست  به  آچه  زده  سونامی  منطقه 
نقش  است.  کشور  این  در  گذاري  سرمایه  به  خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  تشویق 

بخشهاي مختلف اقتصادي در اندونزي به قرار زیر است. 

1-1.  بخش صنعت و معدن
47/7 درصد از تولید ناخالص و 18 درصد از نیروي کار کشور به بخش صنعت اختصاص 

دارد.
از صنایع مطرح این کشور می توان به صنایع نساجی، لباس، کفش، مواد معدنی، سیمان،  

کود شیمیایی،تخته چندال، الستیک و نفت و گاز طبیعی اشاره کرد.
بخش معدن در اندونزي  شامل نفت، گاز طبیعی، قلع، بوکسیت، ذغال سنگ، آهن و 

نیکل، طال و نقره، مس و خاکهاي حاصلخیز است.

1-2. بخش نفت و گاز 
اندونزي از اعضاي مهم اوپک و تولید کننده نفت در جهان است و جایگاه مهمی در بازار 
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انرژي جهان دارد. این کشور بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان است. میزان 
ذخایر ثابت شده نفتی 10/82 میلیارد بشکه و ذخایر گاز 880 تریلیون فوت مکعب است 

که این ذخایر با روند برداشت فعلی تا 60 سال آینده باقی خواهند ماند.
بیشتر ذخایر نفتی کشف شده اندونزي در مناطق خشکی قرار دارند. بزرگ ترین استان نفت 
خیز این کشور، سوماتراي مرکزي با میدانهاي میناس  و  دوري  است.  سایر میدانهاي مهم 
ناتونا   دریاي  و  شرقی  کالیمانتان  جاوه،  غرب  شمال  خشکی  مناطق  در  آن  یافته  توسعه  و 
قرار دارند. دو نوع اصلی نفت خام صادراتی اندونزي عبارت اند از : نفت سبک سوماترا به نام  
میناس  و نفت خام سنگین تر به نام  دوري. در تحقیقاتی که  اداره کل نفت و گاز اندونزي  در 
سال 2002 منتشر کرد، میزان کل ذخایر بلوك  سپو، واقع در جاوه مرکزي و شرقی، نزدیک 

به 600 میلیون بشکه برآورد شده است. نیمی از این میزان ذخایر قابل بازیافت است.  
در سال 2003 میانگین تولید نفت خام این کشور، 1/02 میلیون بشکه در روز بوده است. 
روز  در  بشکه  میلیون  حدود 1/10  که  سال 2002  در  تولید  میانگین  به  نسبت  میزان  این 
نفتی،  میدانهاي  عمر  رفتن  باال  مسئله،  این  مهم  عوامل  از  است.  کاهش  روبه  همچنان  بود، 
سرمایه گذاریهاي اندك در بخش اکتشاف و محدودیتهاي قانونی هستند که شاید در سالهاي 

بعد، به آنها بیشتر توجه شود. 
میزان تولید گاز طبیعی و میعانات گازي این کشور نزدیک به 133 میلیارد و 800 میلیون 
بشکه در روز است. این کشور با هدف افزایش تولید، قراردادهاي گوناگونی را در طول تاریخ 
خود منعقد کرده است. از جمله آنها سه قرارداد در سال 1999 وانعقاد هفت قرارداد مشارکت 
در تولید در می 2000 هستند. بیشتر میدانهاي نفتی اندونزي در بخشهاي مرکزي و غربی 
واقع شده اند، اما فعالیتهاي اکتشافی آن در مناطق مرزي به ویژه در شرق تمرکز یافته است. 
و  غربی  مناطق  از  دشوارتر  بسیار  آنها  در  نفت  اکتشاف  و  دسترس  از  دور  نواحی  این  البته 

مرکزي این کشور است .
از بزرگ ترین شرکتهاي چند ملیتی فعال در اندونزي  کالتکس ، سی ان اُ اُ سی و  اکسون موبیل  
سی)،  بزرگ ترین  اُ  (سی ان اُ  هستند . در ژانویه2002، شرکت ملی نفت فراساحلی چین 
شرکت تولید کننده نفت فراساحلی اندونزي شناخته شد. شرکت  پرتامینا  شریک شرکت 
چینی در انعقاد قراردادهاي مشارکت در تولید است. هر چند میزان تولید شرکت چینی در 
سال 2003 نزدیک به 20 میلیارد و 500 میلیون بشکه در روز( 17/5  درصد)، نسبت به 

سال 2002 کاهش نشان می دهد.
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1-3.  بخش کشاورزي 
درصد سهم کشاورزي در اقتصاد کشور، 12/4 درصد است اما  43/3 درصد از نیروي کار 
در این بخش به فعالیت مشغول هستند. مجموع زمینهاي قابل کشت در اندونزي بیش از 
200 هزار کیلومتر مربع است که بیش از 50 درصد آن در سه جزیره جاوه، مادورا و بالی 

قرار داد. 
مهم ترین محصوالت کشاورزي این کشور برنج، نشاسته، بادام زمینی، کائوچو، کاکائو، 
قهوه، روغن نخل، مغز نارگیل، گوشت گاو، گوشت خوك، گوشت مرغ و تخم مرغ است.

اندونزي بزرگ ترین صادر کننده روغن خام نخل در جهان است.
بومی  گیاه  که  را  نخل  درخت  بار  اولین  براي  اندونزي،  استعمار  دوره  انگلیسی  فرماندار 
اندونزي نبود، وارد این کشور کرد. این درخت در گونه دورا که درجهان آن را به درخت 
روغن نخل می شناسند، بوده است. درسال 1911 نخستین باغات درخت نخل در اندونزي 
در سواحل شرقی سوماتراي شمالی پدیدار شدند. دراین سالها چند شرکت انگلیسی باغات 
کوچکی را به کشت این درخت اختصاص دادند. سطح زیر کشت درخت نخل طی حدود 
یک قرن از ورود این گیاه به اندونزي رشد قابل مالحظه اي داشته است. این درختان به 
طور عمده در سوماتراي شمالی، آچه و سوماتراي جنوبی کشت می شوند. دراستانهاي دیگر 
همچون سوماتراي غربی، کالیمانتان مرکزي، سوالوسی شمالی، ریائو، المپونگ و جامبی 

نیز کشت این گیاه بسیاررایج است.
روغن نخل از میوه درختان روغنی موسوم به نخل1 به دست می آید. سه نوع از این گونه 
درختان به نامهاي دورا، پریفرا و فنرا در جهان وجود دارد. از میوه این درختان محصوالتی 
تصفیه  نخل  روغن  کرنل،  کیک  نخل،  میوه  هسته  روغن  خام،  روغن  می آید:  دست  به 
شده، چربی خام نخل، روغن اسیدي نخل و چربی اسیدي هسته میوه نخل. مراکز اصلی 
اینکه  هستند.با  واقع  شمالی  وسوماتراي  جاوه  دراستانهاي  اندونزي  در  نخل  روغن  تولید 
تامین  را  داخلی  مصرف  می تواند  نخل  خوراکی  روغنهاي  داخلی  تولیدات  ملی،  درسطح 
 کند، اما به علت دوره هاي تولید در برخی مناطق،  تولید این محصول به موقع تقاضاي 

داخلی آن را پوشش نمی دهد. 
در اندونزي 80 درصد روغنهاي خوراکی با روغن نخل ومابقی با روغنهاي نارگیل وگیاهی 
دیگر تامین می شود. رشد تولید روغن نخل در دو دهه گذشته در جهان ساالنه 7/3 درصد 

1. Palm
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بوده است. این رشد اساساً تحت تأثیر تولیدات دو کشور مالزي و اندونزي است که جمعاً 
نخل  روغن  تولید  کارخانه  با 79  اندونزي  می کنند.  تولید  را  محصول  این  از  درصد   80
درصد  سوماترا 47/5  درصد،  جاوه 51  استان  دارد.  در اختیار  را  سهم  این  از  درصد   31
وکالیمانتان 1/1 درصداز حجم تولید این محصول در اندونزي را در اختیار دارند. اندونزي 

خود بزرگ ترین مصرف کننده روغن خام نخل جهان نیز هست. 
در اندونزي 5/5 میلیون تن از این محصول که بالغ به 94/8 درصد تولید آن دراین کشور 

است، صرف مصارف داخلی می شود. 
اندونزي بزرگ ترین صادر کننده روغن خام جهان بوده است و دراین خصوص از مالزي که 

بزرگ ترین تولید کننده روغنهاي مذکور است، پیشی گرفته است.
دولت اندونزي براي تأمین نیازهاي مصرفی جامعه، توجه زیادي به توسعه مراکز پرورش 

گوسفند، گاو، مرغ، اردك، و خوك دارد.

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

نیروي کار در این بخش فعال هستند.
  تجارت و بازرگانی، عمده فروشـی و خرده فروشـی، کارمندان دولت، بهداشـت و 

آموزش ، امور مالی، بیمه و ارتش بخش اصلی خدمات را تشکیل می دهند.
، سیسـتم بانکداري این کشور توسعه و گسـترش یافته است. اما  بعد از سـال 2001 

هنوز هم کارایی مناسبی ندارد و زیاد قوي نیست.
 سیسـتم تأمین اجتماعی و انواع بیمه (به ویژه براي کارگران به صورت اجباري) در 
اندونزي وجود دارد و در بین آنها بیمه درمان که پوشش وسیع تري نیز دارد، نقش 

اصلی در صنعت بیمه اندونزي را به عهده دارد.

2. ویژگیهاي نژادي و جمعیتی
از  جهان  کشور  جهان (چهارمین  کشورهاي  پرجمعیت ترین  از  یکی  عنوان  به  اندونزي 
نظر جمعیت) با جمعیت بیش از235 میلیون نفر به لحاظ قومی و نژادي جامعه اي بسیار 

متنوع و متکّثر بوده و فاقد یک گروه نژادي همگون است.
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با دیگر نژادها اختالط یافته اند.   با این حال بیشتر مردم از نژاد ماالي1 هستند که غالباً 
در  دارند.  سکونت  ایریان جا یا،  مثل  اندونزي،  شرق  جزایر  در  اکثراً  نیز  آسترومالنزیایی ها 
خصوص نحوه نقسیم بندي و تعداد گروه هاي قومی - نژادي در اندونزي، اختالف نظرهایی 
وجود دارد. معموالً از بیش از 300 گروه قومی- نژادي یاد می شود. با این حال، گروه هاي 
قومی موجود در اندونزي را می توان، بر مبناي قدرت و سازمان سیاسی ، به سه دسته کلی 

تقسیم کرد:
 اجتماعاتی که در آنها زمین مبناي قدرت سیاسـی اسـت: نمونـه این اجتماعات را 
می تـوان در دولتها و سـلطنتهاي محلی سـابق در تاریخ اندونـزي، در جاوه،بالی، 
دولتهاي ماالوي تبار سـوماترا و نیز سـلطنتهاي بوگیس -ماکاسـار2  در سوالوسی 
جنوبی جسـتجو کرد. این اجتماعـات پذیراي یکی از ادیان جهانـی، به طور عمده 
اسالم، بوده اند، به غیر از بالی که در آن گونه اي التقاطی از آئینهاي بودا و هندو رایج 
اسـت. در میان این اقوام اقتدار سیاسـی از آن خاندانهایی معین بوده که به کمک 

درباریان و رؤساي مناطق امور را اداره می کرده اند.
 اجتماعاتی که در آنها زمین و دودمان، مبناي  اقتدار سیاسی بوده است، مثل اقوام 
بتک3   و میانگ کابائو4  در سـوماترا. در این اجتماعات رؤسـاي قبایل و دودمانها از 
اقتـدار فوق العاده اي برخوردار هسـتند. بتکها مردمی کافر و آدمخـوار بوده اند که 
بعضًا به مسیحیت گرویده اند. قوم مینانگ کابائو نیز به رغم پایبندي شدید به اسالم 

هنوز رسوم و سنن مادر تباري خود را حفظ کرده  است.
 اجتماعاتی که در آنها دودمان، مبناي قدرت سیاسـی اسـت. ایـن گروه ها اغب در 
مناطق داخلی جزایر سکونت دارند، مثل قوم دایاك5  در کالیمانتان یا قوم توراجا6  
در سوالوسـی. این اجتماعات غالبًا داراي اعتقاداتی کهن و اسطوره اي هستند، هر 
چند در سـالهاي اخیر بعضی از آنها به اسـالم یا مسـیحیت گرویده اند. در مجموع 
وجود گروه هاي قومی فراوان در اندونزي، موجب تنوع حیات فرهنگی و اجتماعاتی 
در نقاط مختلف این کشـور شده است و دولت تالش دارد ضمن حفظ رسوم و سنن 
محّلـی، زمینه هاي بـروز تنش میان این اقوام را از بین بـرده و عوامل تأمین کننده 

وحدت ملی را تقویت کند.

1. Malay
2. Bugis -Makassar
3. Batak
4. Minangkabau
5. Dayak
6. Toradja
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بتکها،  آچه اي ها1،  از:  است  عبارت  اندونزي  قومی  گروه هاي  مهم ترین  از  بعضی  نام 
مادورا،  در  مادورائی ها  جاوه،  در  سوندائی ها2  و  جاوه ایها  سوماترا،  در  مینانگ کابائوئی ها 
بالیائی ها3 در بالی  ساساکها4  در لومبوك، منادوئی ها5،  میناهاسائی ها6، توراجا ها، بوگینی ها 
در سوالوسی، دایاکها  در کالیمانتان، ایریانی ها  در ایریان جایا، آمبونی ها  در جزایر ملوك و 
تیموریها در تیمور شرقی، جدول شماره 4، سهم گروه هاي مختلف قومی را در کل جمعیت 

اندونزي نشان می دهد.
جدول 4. گروه هاي قومی در اندونزي و سهم آنها از کل جمعیت

درصداقوامشماره
1( Javanese) 40/6جاوه اي
2(Sundanese) 15سوندایی
3(Madurese) 3/3مادورائی
4(Minangkabau) 2/7مینانگ کابو
5(Betawi) 2/4بتاوي
6(Bugis) 2/4بوگیس
7(Banten) 2بنتن
8(Banjar)1/7بنجار
29/9سایر9

همان گونه که گفته شد، در سال 2007 جمعیت اندونزي بیش از 234 میلیون نفر بوده 
است. رشد ساالنه جمعیت در این کشور 1/21 درصد است. سایر شاخصهاي جمعیتی این 

کشور به قرار زیر است.
نسبت جمعیت زیر 14 سال: 28/7  درصد

نسبت جمعیت 15 تا 64 سال: 65/6  درصد

1.  Acehenese
2. Javanese & sundanese
3. Balinese
4. Sasaks
5. Menadonese
6. Minahasans
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نسبت جمعیت 65 سال و باالتر: 5/7  درصد
نرخ رشد جمعیت: 1/213  درصد

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

نسبت جنسی کل جمعیت: 100/1 مرد به 100  زن
امید به زندگی در بین مردان: 67/69  سال
امید به زندگی در بین زنان: 72/76  سال

نرخ باسوادي در کل جمعیت 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. تولید ناخالص داخلی
 845/6 خرید  قدرت  برابري  براساس  اندونزي  داخلی  ناخالص  تولید   ،2007 سال  در 

میلیارد دالر با نرخ رشد 6/1 درصد بوده است.
این شاخص براساس نرخ رسمی ارز، در این سال 287/4 میلیارد دالر بوده است. در سال 
2007، تولید ناخالص داخلی سرانه، براساس برابري قدرت خرید 3400 دالر اندازه گیري 

شده است. 
نشان  اقتصادي  عمده  بخشهاي  تفکیک  به  را  داخلی  ناخالص  تولید   ،5 شماره  جدول 

می دهد.
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 جدول 5 . تولید ناخالص داخلی (GDP) به تفکیک بخشهاي عمده اقتصادي
 در سال 2007 

کمیتشاخص

(GDP) تولید ناخالص داخلی(ppp براساس) 845/6 میلیارد دالر

3400 دالر (براساس ppp)تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه

6/1 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی

GDP 47/7 درصدسهم بخش صنعت از

GDP 12/4 درصد سهم بخش کشاورزي از

GDP 39/9 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov

4- شاخصهاي مهم اقتصادي
در این قسمت برخی از شاخصهاي مهم اقتصادي اندونزي را معرفی و تحلیل می کنیم.

4-1. نرخ توّرم  
نرخ تورم در کشور اندونزي در طول پنج سال گذشته نوسان شدیدي داشته است. در 
سال 2005 نرخ تورم در اندونزي به باالترین حد در طی سالهاي اخیر یعنی 17 درصد 

رسید.
 دلیل اصلی تورم کاهش منابع نفت و افزایش قیمت سوختهاي مصرفی به میزان 120 
درصد بود که سبب تورم شدید شد.  ولی با اجراي سیاستهاي اقتصادي نرخ تورم در سال 
2006  و 2007 نسبت به سال  2005 کاهش یافته است. میزان تورم در اندونزي غیر از 

سال 2005 در محدوده 6 تا 6/6 درصد  نوسان داشته است. 
در جدول شماره 6، نرخ تورم طی سالهاي 2003-2007 نشان داده شده است.
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جدول 6. نرخ تورم طی دوره زمانی 2007-2003

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

4-2. نرخ بیکاري 
جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهاي  از  بسیاري  در  همیشگی  معضالت  از  یکی  بیکاري 

اندونزي است. 
بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاري در فاصله سالهاي 2003 تا 2005  در حال افزایش بوده 
و به 11/3 درصد رسید. اما در سالهاي 2006 و 2007 با انـــدك کاهشی به 9/7 درصد 

نزول یافته است.
این آمار نشان می دهد که میزان بیکاري رسمی نیز در اندونزي باالست، هرچند آمارهاي 
غیر رسمی بیکاري را بیش از این نشان می دهند. افزون بر این  بیکاري پنهان نیز از جمله 

مشکالت نیروي کار اندونزي است.  
جدول شماره 7، میزان بیکاري را طی سالهاي مختلف در کشور اندونزي نشان می دهد.

جدول 7.  میزان بیکاري کشور اندونزي طی دوره زمانی 2007-2003           

20032004200520062007سال

8/79/7511/2410/289/7بیکاري(درصد)

4-3. دستمزد نیروي کار
قانون حداقل دستمزد در اندونزي که از سال 1977 وجود داشته براي مناطق مختلف 
متفاوت است. شوراي حقوق و دستمزد در هر منطقه وجود دارد که تحت نظر شوراي 
مرکزي است. به طور مثال  حداقل حقوق در جاکارتا 35 دالر ماهانه است. هیچ آمار دقیقی 
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از تعداد کارگران با حداقل حقوق وجود ندارد. بعضی از مطالعات نشان می دهد که بین 
30 تا 60 درصد کارگران حداقل حقوق را دارند. بعد از بحران سال 1998 دستمزدها به 
میزان متوسط 20 درصد افزایش پیدا کرده است. جدول شماره 8، متوسط نرخ دستمزد 

روزانه کارگران را در اندونزي نشان می دهد.

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

دستمزد واقعیدستمزد اسمیبخش
1/340/26کشاورزي
3/550/97ساختمان
4/161/27صنعت

دستمزد غیر رسمی کارگران در شهرهاي بزرگ بیشتر از شهرهاي کوچک و براي افراد 
سالمند و کودکان کمتر از افراد جوان بالغ است.

4-4. تراز حساب جاري
است.  شده  ارائه  زیر  جدول  در   2002-2007 سالهاي  طی  اندونزي  حساب جاري  تراز 
سال 2005  در  و  داشته  نوسان  مذکور  دوران  طی  آن  روند  می شود،  مشاهده  همان طورکه 
به کمترین حد خود رسیده اما در سال 2006 افزایش شایان توجهی یافته است. بحران 
اقتصادي سال 2005 که به دلیل افزایش قیمت مواد نفتی به وجود آمد دلیل نوسانات 

شدید است. جدول شماره 9، تراز حساب جاري را در سالهاي مختلف نشان می دهد.

 جدول 9 . تراز حساب جاري کشور طی دوره زمانی 2003-2007
 ارقام: میلیون دالر

200220032004200520062007سال

78228111156427899766574تراز حساب جاري
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4-5. میزان ذخایر ارزي 
اندونزي به دلیل بحرانهاي مختلف سیاسی و بالیاي طبیعی مختلف و وسیع مجبور به 
گرفتن وامهاي مختلف از بانک جهانی و صندوق بین المللی بوده است. اما با وجود این 
به نزدیک  که  بوده  دالر  میلیارد   53/27 برابر   2007 سال  در  کشور  این  ارزي   ذخیره 

62 درصد حجم واردات این کشور (86/24 میلیارد دالر ) است. ژاپن، بانک جهانی و بانک 
توسعه آسیا طلبکاران اصلی  اندونزي هستند.

سایر شاخصهاي اقتصادي اندونزي به شرح زیر است:
بدهی به خارج : 137/2  میلیارد دالر

نیروي کار: 108  میلیون نفر
ترکیب نیروي کار براساس مشاغل : 43/3 درصد بخش کشاورزي، 18  درصد بخش 

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

جمعیت زیر خط فقر 17/8 درصد(2006  )
ترکیب بخشـهاي اقتصـادي در تولید ناخالص داخلـی: 47/7  درصد بخش صنایع، 

39/9 درصد بخش خدمات، 12/4 درصد بخش کشاورزي (سال 2007)
نسـبت سـرمایه گذاري (ناخالص ثابت): 23/6  درصد از تولید ناخالص داخلی (سال 

(2007
( ذخایر ارزي و طال : 53/27 میلیارد دالر (سال 2007 

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

(2007
 محصوالت عمده معدنی : بوکسیت، ذغال سنگ، منگنز، آهن و نیکل، الماس و نفت 

و گاز.

5. شبکه هاي توزیع
با توجه به وضعیت جغرافیایی اندونزي و پراکندگی جزایر در آن  (حداقل 6000 جزیره 
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مسکونی ) سیستم توزیع مناسب و کارا بسیار اهمیت دارد. البته بازارهاي اصلی براي 
باندونگ،  سورابایا،  جاکارتا،  مانند  بزرگ  شهرهاي  در  عمده  به طور  وارداتی  کاالهاي 
مدان، پاله مانگ و سمارانگ  است، یعنی مناطقی که  یک سوم جمعیت در آن زندگی 

می کنند.
شرکتهاي مختلف براي توزیع کاال در اندونزي وجود دارند. وارد کنندگان بزرگ، شبکه 
توزیع مخصوص خود را دارند اما وارد کنندگان یا تولیدکنندگان کوچک غیر از منطقه 

جاوه توزیع کننده اي براي جزایر کوچک ندارند. 
مهم ترین شرکتهاي توزیع کنندگان کاال در اندونزي عبارت اند از تیگاراکسا1، ویکسانا2، 

تمپو3، ایندومارکو4، انسوال5، دیاموند6، گلد استورج7 و اینتارماس تاال تردینگ8.
اغلب تولید کنندگان، وارد کنندگان و صاحبان رستوران و خرده فروشیها از ضعیف بودن 
سیستم توزیع در اندونزي شکایت دارند. این مشکل در آب و هواي گرم و استوایی اهمیت 
بیشتري می یابد. توزیع کنندگان در اندونزي بایستی با فقدان زیرساخت مناسب، مشکالت 
و عدم اطمینان  در زمان ترخیص کاال، ضعیف بودن سیستم ارتباطاتی و وجود هزاران 
خرده فروشی در منطقه اي بسیار وسیع مبارزه کنند. سیستم توزیع واردات مواد غذایی  
جدید بوده و بهتر از بقیه کاالها است. زیرا وارد کنندگان سنگاپوري سیستمهاي  تقریباً 
توزیع وسیع را سازماندهی می کنند. رشد طبقات متوسط و باال در اندونزي سبب تغییر 
در خرید مواد غذایی  اندونزي شده است. تعداد سوپرمارکتها که در سال 1985 تنها 100 
در  فراوانی  زنجیره اي  مارکتهاي  سوپر  است.  رسیده  از 1000  بیش  به  امروزه  بود  عدد، 
اندونزي وجود دارند، مانند هرو9، ماتاهاري10، گلدن ترکی11، گاالئل12، ماکرو13 و دیاموند14. 

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
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6.  بازاریابی و تبلیغات
قوانین اندونزي اجازه بازاریابی مستقیم به شرکتهاي خارجی نمی دهد و هر شرکت خارجی 

بایستی از طریق نمایندگی خود در اندونزي اقدام به بازاریابی و تبلیغ کند.
و  شرکتها  و  است  خارجی  و  داخلی  مختلف  شرکتهاي  به  وابسته  اندونزي  در  بازاریابی 
گروه هاي مختلف ملی و بین المللی فعالیتهاي بازاریابی در این کشور را انجام می دهند. 
و  داخلی  تلویزیون  و  رادیو  مجالت،  روزنامه ها،  نمایشگاه ها،  ایجاد  چاپی،  تبلیغات  انواع 
ماهواره ها و سایر وسایل ارتباط جمعی نظیر سینما  در معرفی محصوالت فعال هستند. 

تبلیغات از طریق اینترنت نیز امروزه تا حد وسیعی در اندونزي گسترش یافته است.
انجمن بازاریابی اندونزي1 در سال 1987 به دست بعضی از متخصصان بازار یابی تشکیل 
شد. این انجمن وابسته به فدراسیون بازاریابی آسیا و پاسیفیک2 بوده وهدف آن برگزاري 
کارگاه و سمینار، تبادل اطالعات، مطالعات بازار وغیره براي اعضا و عموم  بوده و هر ساله 

با دعوت از کارشناسان  و افراد خبره در زمینه بازاریابی در اندونزي فعالیت می کند. 
انجمن بازاریابی دیجیتال آسیا3 از دیگر سازمانهایی است که در زمینه بازار یابی دیجیتال 

در آسیا و اندونزي فعال است.

6-1. راهبردهاي بازاریابی و فروش
خوب  بازار  یک  رشد  به  رو  متوسط  طبقه  و  جوان  زیاد،  جمعیت  دلیل  به  اندونزي  بازار 
است. بیشترین محصوالت وارداتی این کشور شامل  نفت و بنزین و سوختهاي معدنی، 
ماشین آالت، مواد و محصوالت شیمیایی، پالستیک و محصوالت پالستیکی، آهن و فوالد، 

الستیک و مواد الستیکی و شکر و شیرینی است:
براي موفقیت در بازار اندونزي،  باید با کسب و کارهاي محلی، ملی و چند ملیتی به وی  ژه 
با صادر کنندگان از حنوب شرقی آسیا که با فرهنگ، اقوام و قوانین محلی آشنا هستند 

رقابت کرد. راه هاي زیر چند پیشنهاد براي رسیدن به موفقیت است.

1. Association (IMA)  Marketing  Indonesia  
2. Asia Pacific Marketing Fedration  
3. Asia Digital Marketing Association
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 صادر کنندگان به اندونزي بایستی حداقل چند مسافرت شخصی به اندونزي داشته 
باشند تا از نزدیک با مردم، بازار، خرده فروشی و عمده فروشی، توزیع کنندگان آشنا 

شوند. این افراد بايد صبور بوده و به برنامه ریزي براي طوالنی مدت فکرکنند.
 احتماالً در هیچ نقطه دنیا به اندازه آسیا مالقات حضوري براي تجارت اهمیت ندارد. 
مالقات با فروشنده و توزیع کننده یا نمایندگی بسیار مهم است. پ س از آن کیفیت 

و قیمت اهمیت دارد.
 صادرات مستقیم  بسیار مشکل و تقریبًا ناممکن است، بهتر است با برقراري ارتباط 
بـا طرفهـاي اندونزي  و ایجـاد رابطه اقدام  به صادرات کرد. اسـتفاده  از یک طرف 

اندونزیایی یا توزیع کننده مناسب اهمیت زیادي دارد.
سرمایه گذاري مشترك1   شیوه مناسبی براي صادرات به اندونزي است. این سرمایه 
گذاري می تواند با یک اندونزیایی یا سـنگاپوري باشد. شرکتهاي سنگاپوري افزون 
برآشـنایی کامل با قوانین و مقررات، در غالب کشـورهاي آسیایی از جمله انذونزي 

نمایندگی دارند.
 محصوالت بایستی با توجه به شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب اندونزي بسته بندي 

شوند.
 هرنوع تبلیغ بايد بر اساس سلیقه مردم اندونزي و بر اساس قوانین آن کشور باشد 
و با توجه به تنوع شدید فرهنگ و اقوام گوناگون موجود در اندونزي همواره نیاز به 

یک  شریک و یا توزیع کننده اندونزي، سنگاپوري یا مالزیایی  وجود دارد.
 طبقه متوسط و باال در اندونزي رو به رشد است و با توجه به سرمایه گذاریهاي چند 
ملیتی در اندونزي براي برخی از کاالها براند نیز اهمیت دارد. براي رقابت الزم است 

که بسته بندي و شکل و فرم  ارائه کاال  مناسب باشد.
 شـرکت در نمایشـگاه هاي معرفی کاال و ارائه کاال یا خدمات مربوطه کمک فراوانی 

براي صادرات کاال به اندونزي است.
 مطالعات بازار اندونزي براي آگاهی از وضعیت، نوع  و سـلیقه مشـتریان  به صورت 
مداوم و پیوسـته الزم اسـت. براي این منظور می توان از مقاالت و تحقیقات انجام 
شده در سطوح بین المللی به ویژه از مطالعاتی که کشورهاي آسیایی انجام می دهند، 

استفاده کرد.

1.  joint venture
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7. نظام نرخ گذاري
با توجه به پیوستن اندونزي به  سازمان تجارت جهانی و تبعیت از نظام اقتصاد آزاد، قیمتها 
در این کشور غالباً تابع مستقیم عرضه و تقاضا است. دولت اندونزي تنها در تعیین قیمت 
کاالها و خدمات وابسته به دولت مانند سوخت و الکتریسیته و غیره دخالت دارد  در سال 
2005 افزایش قیمت سوخت سبب تورم 17 درصدي شد و غالب محصوالت از جمله برنج 
که مورد نیاز اکثریت افراد جامعه از جمله طبقات ضعیف است تحت تأثیر قرار گرفت. 

قیمتها در شهرهاي بزرگ بیشتر از شهرهاي کوچک و روستاها است.

8.  منابع طبیعی
منابع  تفصیلی  طور  به  قسمت  این  در  است.  غنی  بسیار  طبیعی  منابع  نظر  از  اندونزي 

طبییعی این کشور را معرفی می کنیم.

8-1. آبهاي داخلی
می دهد.  تشکیل  جزایر  میان  حایل  آبهاي  را  اندونزي  مجمع الجزایر  مساحت  پنجم  چهار 
بدین ترتیب حیات مردم این سرزمین از دیرباز در پیوند با آب  و دریا بوده  و از همین رو است 
که وطن خود را آب  و خاك1 می نامند. افزون بر این در تعدادي از جزایر اندونزي دریاچه هاي 
مانینجائو3،  توبا2،  دریاچه هاي   : از  است  عبارت  آنها  ترین  مهم  که  است  شده  واقع  زیبایی 
سینگکاراك4 در سوماترا، دریاچه هاي تمپه5، تووتی6، سیدنرنگ7، پوزو8، لیمبوتو9، توندانو10  

و ماتانا11 در سوالوسی، و دریاچه هاي  پانینی12 و سنتانی13 در ایریان جایا. 
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  سال 1957 ،  در  اندونزي  دولت  است.  دریایی  حریم  تعیین  اندونزي  مهم  مسائل  از  یکی 
انتشار اعالمیه اي ضمن استناد به ویژگی مجمع الجزایري کشور ، حاکمیت بر آبهاي پیرامونی 
جزایر و بین آنها را از آن خود اعالم کرد . طبق این قانون حریم دریایی اندونزي تا 12 مایلی 
خط ساحلی است  و حّد منطقه ویژه اقتصادي آن به 200 مایل می رسد . این امر مورد تأئید 

کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها (با احتساب  حق  عبور  بین المللی) قرار گرفته است.

8-2. جزایر  
جزایر  از  متشّکل  گروه  سی  به  نزدیک  و  بزرگ  جزیره  پنج  داراي  اندونزي  مجمع الجزایر 
کوچک تر است. تا چندي پیش تعداد کل جزایر اندونزي 13677 جزیره عنوان می شد ولی 
مقامات این کشور در سال 1994 اعالم کرده اند که بر اساس پژوهشهاي اقیانوس شناسی، 
رقم کل جزایر به 17508 جزیره می رسد. در هر حال، تنها حدود 6000 جزیره مسکونی 
جاوه  مربع)،  کیلومتر   473606) سوماترا  از:  عبارت اند  اندونزي  اصلی  جزیره  پنج  است. 
(132107 کیلومترمربع، با احتساب جزیره مادورا در مجاورت آن)، کالیمانتان (539460 
کیلومتر مربع، شامل دو سوم جزیره بورنئو، بخش شمالی این جزیره دربرگیرندة استانهاي 

صباح و ساراواك مالزي  و کشور برونئی دارالسالم است.)

3-8. عوارض طبیعی
اندونزي داراي آب و هواي استوایی( حاّره اي ) دریایی و نیز دو فصل خشک و بارانی، هر  یک 
به مدت چهار ماه است. فصل خشک از ماه ژوئن تا سپتامبر و فصل بارانی از ماه دسامبر تا 
مارس ادامه می یابد. در دوره انتقالی بین دو فصل مزبور نیز، یعنی فاصله ماه هاي آوریل تا مه 
و نیز ماه هاي اکتبر تا نوامبر ، هوا متغیر است. متوسط دما در مناطق کوهستانی 23 درجه 
است. متوسط میزان بارش ساالنه 706 میلی متر و میانگین نسبی رطوبت هوا بین 60 تا 90 
درصد است. میزان تغییر دما در طول سال محدود است (بین20تا30 درجه  سانتیگراد) و 
در فصل باران، بر میزان رطوبت هوا افزوده می شود. فصل باران موسم بارانهاي تند و معموالً 

کوتاه مدت، به همراه رعد  و برقهاي شدید است. 
ُششهاي   به  (معروف  جنگلهاي  استوایی  ذخایر  ترین  بزرگ  داراي  برزیل  از  پس  اندونزي 
جهان) است، که نزدیک به 120 میلیون هکتار (حدود 60 درصد مساحت خشکی کشور) را 
در بر می گیرد. این جنگلها داراي گونه هایی متنوع و فراوان از ُگلها و گیاهان حاّره اي است 
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که یکی از موارد مهـــم مصرف آنها، داروهاي گیاهی ســـنتی (معروف به جامو1) است، که 
رواج زیادي در اندونزي دارد. استفاده از منابع چوب این جنگلها  (صدور الوار یا محصوالت 
ساخته شده چوبی)  یکی از منابع مهم درآمد کشور است که هر چند یک  بار اعتراض محافل 
خارجی طرفدار محیط زیست را برمی انگیزد. اراضی کشاورزي حداقل 17درصد از سرزمین 
اندونزي را پوشش می دهند و تقریباً درتمام نقاط این کشور مخملی از سبزه و علف روي 
زمین روئیده است. همچنین گاهی گونه هاي مختلف و اغلب نادر حیوانات مناطق حاّره، در 
جزایر مختلف و دریا هاي اندونزي یافت می شود. خاك بیشتر مناطق اندونزي به دلیل وجود 
باتالقهاي فراوان، جلگه ها و دشتهاي  وسیع و نیز رسوبات آتشفشانی، براي کشاورزي مناسب 

است که در این میان جزایر جاوه و بالی، داراي حاصلخیزترین خاکها هستند.

8-4. کوه ها
اندونزي داراي رشته کوه هاي فراوان و قلل مرتفع بسیاري است که در بین آنها حدود 400 
آتشفشان وجود دارد که یک چهارم آنها فعال است. بزرگ ترین کوه اندونزي، قله مانداال2  با 
پوشیده از  4660 متر ارتفاع، در رشته  کوه جایاوي جایا3 در ایریان جایا قرار دارد که معموالً 

برف است. دیگر قله هاي مرتفع اندونزي (با ارتفاع بیش از 2750 متر) عبارت  اند از :
چیره ماي7،  تانگکوبان پراهو6 ،  گده5،  جاوه،  جزیره  در  وکرینچی4،  لیوزر   : سوماترا   جزیره  در 
کاوي8، کلود9، سه مه رو10، ورائونگ11، در جزیره سوالوسی و لومپوباتانگ12، ورانته کومباال13، 

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 جزیره بالی و باتور، آگونگ1، در جزیره لومبوك: رین  جانی2، در جزیره سومباوا و تامابورا. 
فورانهاي آتشفشانی هر چند یک بار مشکالتی را براي ساکنان حوالی این کوها فراهم می آورد. 

در طول دو دهه گذشته نزدیک به 30 مورد فوران مهم آتشفشانی ثبت شده است.
اندونزي همچنین بر کمربند زلزله حوزه پاسیفیک قرار دارد و وقوع زلزله هاي خفیف و شدید 
یکی از مشکالت دائمی ساکنان این کشور است. در تاریخ اندونزي، موارد گوناگونی از وقوع 
بالیاي طبیعی مثل زلزله و آتشفشان وجود داشته که خسارتهاي فراوانی را پدید آورده است. 
مثل فوران آتشفشان  کراکاتوا در سال 1883  و وقوع سونامی سال 2004 که به مرگ یا 
ناپدید شدن بیش از 240 هزار اندونزیایی انجامید و چندین زلزله در سالهاي اخیر که همه 

خسارات و تلفات فراوانی بر جاي گذاشته است.

8-5. رودها 
براي  مهمی  منابع  به عنوان  که  دارند  جریان  فراوانی  رودهاي  اندونزي  مختلف  جزایر  در 
از  عبارت اند  کشور  این  رودهاي  مهم ترین  می شوند.  استفاده  مزارع  آبیاري  و  نقل  و  حمل 
باریتو8،  کاپوآس7،  و  سوماترا  جزیره  در  کامپار6  و  ایندراگیري5  باتانگاري4،    ،موسی
و  ایریان جایا  جزیره  در  ودیگول11،  ممبرامو10،  و  کالیمانتان  جزیره  در  ماهاکامورجنگ9، 

بنگاوان سولو،  چیتاروم12 وبرانتاس13 در جزیره جاوه.

8-6. تنگه ها 
اندونزي بر سر راه هاي دریاي مهمی است که اقیانوس هند را به اقیانوس آرام متصل می 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 جزیره   و  اندونزي  سوماتراي  جزیره  بین  (تنگه ماالکا)  آبراه ها،  این  مهم ترین  جمله  از 
مالزي، (تنگه سوندا) بین جزایر سوماترا وجاوه (و تنگه ماکاسار) بیـــــن جزایر (سوالسی 

و کالیمانتان) است که از گذشته هاي دور کشتیهاي تجاري از آنها استفاده می کرده اند.

8-7. جنگلها
اندونزي داري دومین ذخیره جنگلهاي استوایی در جهان با وسعتی در حدود 120 میلیون 
هکتار است. نزدیک به 43 درصد از این مناطق جنگلی جزو ذخایر طبیعی پارکهاي ملی و 
و  جنگلها  این  درختان  قطع  می شود.  بهره برداري  آن  درصد  از 57  و  شده  حفاظت  مناطق 
صدور الوار آن یکی از مهم ترین منابع درآمدهاي ارزي دولت می باشد. دولت اندونزي براي 
را  گوناگونی  برنامه هاي  جنگل زدایی  پدیده  با  مبارزه  و  جنگلی  درختان  قطع  روند  کنترل 
شروع کرده است. براي مثال می توان به تعیین نوع درختان مورد بهره برداري و اخذ مالیات 
ویژه از صادرکنندگان محصوالت چوبی براي احیاي جنگلها و تشکیل برنامه ملی جنگلداري 
از سال 1991 اشاره کرد. بسیاري از این اقدامات در پاسخ به اعتراضات کشورها و محافل 
غربی طرفدار محیط زیست نسبت به قطع درختان جنگلی و برهم خوردن تعادل اکوسیستم 

در اندونزي بوده است.

8-8. شیالت
کشور  قلمرو   حصارهاي  داخل  در  آن  آب  منابع  است که  کشورهایی  معدود  از  اندونزي 
قرار گرفته است. وسعت بسیار زیاد آبهاي تحت حاکمیت اندونزي که نزدیک به 2/1 میلیون 
ماهیگیري  بخش  که  فراهم آورده  را  امکان  این  است،  مناسب  ماهیگیري  براي  آن  کیلومتر 
در این کشور گسترش زیادي پیدا کند. مهم ترین مراکز ماهیگیري اندونزي در تنگه ماالکا، 
سواحل کالیمانتان، جاوه، بالی، سوماترا و جزایر ملوك قرار دارد. دولت با ساخت و تجهیز 
شیالت  بخش  توسعه  به  قادر  خصوصی  بخش  سرمایه گذاریهاي  از  استفاده  و  صیادي  بنادر 

شده است.

8-9. معادن
آهن،  مس،  نیکل،  بوکسیت،  قلع،  ذغال سنگ،  معادن   داراي  گاز  و  نفت  بر  افزون  اندونزي 
طال و نقره است. بیشتر این محصوالت معدنی صادر می شوند. ذخایر ذغال سنگ در اندونزي 
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حدود 36 میلیارد تن تخمین زده می شود. ذغال سنگ اندونزي از نوع مرغوب است. سیاست 
دولت مبنی بر استفاده از منابع غیر نفتی براي تولید برق، موجب توجه بیشتر به استخراج 

ذغال سنگ شده است. 
سابقه اکتشاف قلع در اندونزي نیز به قرن هفدهم باز می گردد. اندونزي یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان قلع در جهان است که صادرات آن درآمد ارزي فراوانی براي دولت ایجاد 
کرده است. معادن مس اندونزي نیز یکی از غنی ترین ذخایر مس در جهان است. تولید 
است. اندونزي  صادراتی  معدنی  مواد  دیگر  از  نیز  بوکسیت  کلوخه  تولید  و  نیکل  کلوخه 
همچنین گفته می شود که یکی از بزرگ ترین معادن طالي جهان در ایریان جایا قراردارد.
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در این فصل زیرساختارهاي موجود در کشور اندونزي را معرفی می کنیم که براي برقراري 
مناسبات تجاري و مبادله کاال و ارائه خدمات، کلیدي هستند. این زیرساختها عبارت اند از 

شبکه حمل و نقل، نظام بانکی، نظام بیمه اي و شبکه مخابراتی.

1. حمل ونقل 
تبادل  براي  ارتباطات،  و  نقل  و  حمل  بخش  گسترش  مستلزم  اندونزي  در  اقتصادي  توسعه 
راه هاي  شبکه  گسترش  است.  کشور  مختلف  بخشهاي  در  اطالعات  و  خدمات  کاال،  مسافر، 
زمینی در جزایر مختلف و نیز برقراري خطوط دریایی و هوایی بین این جزایر در کنار توسعه 
سال  در  اندونزي  دولت  است.  اندونزي  دولت  مهم  اهداف  جمله  از  کشور،  مخابراتی  شبکه 
2006 اعالم کرد که قصد دارد طی پنج سال آینده 150 میلیارد دالر در ساخت جاده ها، 
ارتقاي  باعث  سرمایه ها  این  که  کند  سرمایه گذاري  زیرساختی  پروژه هاي  دیگر  و  نیروگاه ها 

نرخ رشد اقتصاد و ایجاد فرصتهاي شغلی در اندونزي می شود.

1-1. دریایی
استفاده از خطوط آبی براي اندونزي، چه به لحاظ جابجایی بار و مسافر بین جزایر مختلف و 
چه از نظر روابط تجاري با خارج اهمیت بسیار زیادي دارد. اندونزي داراي 21579 کیلومتر 
آبراه است که 10000 کیلومتر آن قابل کشتیرانی بوده و در 50 سیستم رودخانه اي قرار 
دارند.  قرار  کالیمانتان  در  بقیه  و  سوماترا  در  کشتیرانی  قابل  آبراه هاي  درصد   دارد. 50 
ساختهاي  زیر  توسعه  است.  خصوصی  بخش  به  متعلق  آبی  وترمینالهاي  شبکه ها  بیشتر 
آبراه ها مانند ساختن اسکله هاي جدید، الیروبی کانال رودخانه ها، ایجاد شبکه هاي کمکی 
در حال انجام است. اما به دلیل تغییرات فصلی شدید در سطح آب بسیاري از رودخانه ها، 

فصل چهارم
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بدون سرمایه گذاري کافی براي تغییرات بنیادي، نقش 
آبراه هاي داخلی اندونزي در حمل و نقل محدود بوده و 

منحصر به سوماترا و کالیمانتان می شود.
آماده  آن  بندر  که 127  است  بندر  داراي 349  اندونزي 
بندر  بزرگ ترین  است.  پیما  اقیانوس  کشتیهاي  پذیرش 
که  دارد  قرار  جاکارتا  در  تنجوگ پریوك  نام  به  اندونزي 

ظرفیت تجاري آن بیش از 1/5 میلیون واحد کانتینر 20 پایی (TEU) و بیش از 1 میلیون 
مسافر در سال است. بندر  سورابایا، دومین بندر بزرگ اندونزي، با ظرفیت معادل 500 هزار 
سمارانگ  از  عبارت اند  بزرگ  بنادر  سایر  می باشد.  سال  در   (TEU) پایی  کانتینر 20  واحد 
بانجارماسین  پاپان،  بالیک  سوماترا،  در  پانجانگون  و  پندانگ  بالوان،  جاوه،  در  سیربون  و 
وساماریندا در کالیمانتان، اوجونگ پاندانگ و بیتونگ در سوالوسی، آمبون در مالوکو و 

سورونگ در ایریان جایا.
غالب  که  هستند  اندونزي  بنادر  بزرگ ترین  پاندانگ  اوجون  و  بالوان  سورابایا،  جاکارتا، 
کاالهاي صادراتی و وارداتی در آنها بارگیري می شود ، غیر از نفت خام، چوب، الستیک، 

روغن نخل و کود که داراي بنادر ویژه هستند
نیز  و   (ADB) آسیا  توسعه  بانک  و   (WB) جهانی  بانک  از  کمکهایی  جلب  با  اندونزي  دولت 
ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاري، در پی تجهیز و گسترش ظرفیت بنادر و خطوط 

کشتیرانی کشور است.
بسیاري از خطوط کشتیرانی بین المللی به بنادر اندونزي تردد می کنند و شرکت کشتیرانی 

و  دریائی  خطوط  دیگر  کنار  در  پلنی1،  نام  به  اندونزي،  دولتی 
نیز، کشتیهاي سّنتی متعلق به اشخاص، به کار حمل و نقل 
کل  دارند.  اشتغال  اندونزي  مختلف  جزایر  بین  مسافر  و  بار 
تعداد کشتیهاي (GRT 1000 و بیشتر) درسال 2007 برابر 
کارگو  عدد  بالک، 522  آن  عدد  که 53  بوده  کشتی   965
(حمل بار)، 25 عدد تانکر حمل مواد شیمیایی، 66  کانتینر، 
کشتی   44 احشام،  حمل  کشتی  یک  مایع،  گاز  کشتی   7

1. Pelni 
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مسافربري، 67 کشتی حمل مشترك مسافر و بار، 155 کشتی نفتکش، 2 کشتی حمل و 
نقل یخچال دار، 8  تانکر ویژه، 4 کشتی حمل وسایل نقلیه و 11 کشتی متفرقه می باشد. 
45 کشتی خارجی (26 کشتی سنگاپوري، 5 ژاپنی و بقیه از سایر کشورهاي چین، فرانسه، 
انگلیس، سوئیس و..... ) به همراه 105 کشتی ثبت شده در سایر کشورها (37 کشتی در 

پاناما، 56 کشتی در سنگاپور و....) در ناوگان حمل و نقل دریایی اندونزي حضور دارند.

1-2. هوایی 
حمل و نقل هوایی در اندونزي نه تنها به دلیل کافی نبودن حمل و نقل زمینی و آبی بلکه 
به دلیل نیاز به تسریع  حمل و نقل در بین هزاران جزیره به سرعت در حال گسترش 
است. افزون بر این براي بعضی از مناطق تنها راه ارتباط، حمل و نقل هوایی است. اندونزي 
مقررات هوایی بین المللی را با کمترین تغییرات اجرا می کند اما تا استاندارد سازي کامل 

خطوط هوایی راه طوالنی در پیش دارد. 
خط هوایی دولتی اندونزي، به نام گارودا1 ، داراي ناوگان هوایی بزرگی  است. اکنون گارودا 
عهده  بر  نیز  را  داخلی  پروازهاي  میزان  بیشترین  و  دارد  پرواز  بین المللی  مقصد  ده ها  به 

دارد. 
بُراق5،  سمپاتی4،  گارودا3،  به  وابسته  مرپاتی2   از  عبارت اند  اندونزي  هوایی  خطوط  دیگر 
و  مرپاتی  هوایی  خط  دو  ولی  دارند  داخلی  پروازهاي  عمده  به طور  که  پلیتا7،  و  مانداال6، 
خط  زیادي  تعداد  همچنین  می کنند.  پرواز  نیز  همسایه  کشورهاي  از  بعضی  به  سمپاتی 
هوایی خارجی به جاکارتا و دیگر شهرهاي اندونزي پرواز دارند. ایران خط مستقیم پروازي 

به اندونزي ندارد.
در سال 2004 تعداد 23 خط هوایی و 37 مجوز جدید ایجاد شد و با کمک آن حمل و 
نقل هوایی به شدت رشد پیدا کرد.  در سال 1999 تعداد مسافران هوایی پروازهاي داخلی  

1. Garuda 
2. Merpati 
3. DC-g 
4. Sempati
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تنها 6/6 میلیون بود در حالی که در سال 2003 تعداد مسافران جابه جا شده  به 18 
میلیون و در سال 2004 به 23 میلیون و در سال 2005 به25/5 میلیون رسید و به نظر 
می رسد با رشد سالی 2/5 میلیون مسافر در چند سال گذشته افزایش یافته باشد. میزان 
بار مسافران هوایی داخلی در سال 2005 برابر287 هزار تن و حمل بار بدون مسافر204 

هزار تن بوده است. 
جابه جایی مسافر و بار بین شهرها و جزایر مختلف معموالً به وسیله هواپیماي کوچک و کوتاه 
پرواز انجام می گیرد. در سال 2005  نزدیک به شش میلیون مسافر در پروازهاي بین المللی 

فرودگاه هاي اندونزي جابه جا شده اند.
در سال2007 مجموعاً 662 فرودگاه در اندونزي دایر بوده است. فرودگاه بین المللی جاکارتا 
در سال 1985 افتتاح شد و در سال 1992 نوسازي و گسترش یافت و اکنون قادر به پذیرش  
میلیونها مسافر در سال است. فرودگاه بین المللی دنپاسار در بالی نیز در چند سال گذشته 
گسترش یافته است. دیگر فرودگاه هاي مهم اندونزي در شهرهاي، سمارانگ، مدان، سورابایا، 

جوگجاکارتا و جزیره باتام قرار دارند. 

1-3. ریلی
شبکه راه آهن اندونزي داراي 6458  کیلومتر خط آهن است که حدود 5000 کیلومتر آن 
در جاوه و بقیه آن به طورعمده در سوماترا است. اندونزي چهار خط آهن  ناپیوسته دارد 
که یکی از آنها در جاوه و 3 خط در سوماترا است. خط آهن جاوه خدمات بار و مسافر 
در مسیرهاي طوالنی مثل جاکارتا - سورابایا (820 کیلومتر) و جاکارتا - یوگیارتا (510 

کیلومتر) را به عهده دارد.
شرکت راه آهن دولتی اندونزي به نام پرومکا1، مسئولیت اداره خطوط آهن و جابه جایی مسافر 
و بار را بر عهده دارد. دولت در سالهاي قبل براي بهبود و ارتقاي وضعیت راه آهن، برنامه هاي 
مختلفی را به اجرا درآورد. تأسیس شرکت اینکا2  براي تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
راه آهن و نیز خرید لوکوموتیوها و واگنهاي جدید و دو خطه کردن راه آهن در مسیرهاي پر 

ترّدد، از جمله این موارد است.

1. Perumka 
2. Inka 
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1-4. زمینی 
شبکه راه هاي اندونزي در سال 2007 نزدیک به 368360 کیلومتر برآورد شده که  213649 
است. شبکه راه هاي ملی در جزایر  شوسه  آسفالت و 154711 کیلومتر آن  کیلومتر آن 
جاوه، سوماترا، مادورا و بالی وسیع و پیشرفته است. در سالهاي اخیر ساخت بزرگراه هاي بین 
خصوصی  بخش  که  داد  اجازه  دولت  سال 1993  از  است.  کرده  پیدا  زیادي  افزایش  شهري 
در ساخت شبکه راه هاي کشور مشارکت کند. با این حال جزایر شرق اندونزي هنوز از نظر 

جاده سازي، نیازمند سرمایه گذاري بیشتري هستند. 
جزیره پر جمعیت  جاوه که 7 درصد از مساحت خشکی و 62 درصد از جمعیت اندونزي را 
در بر می گیرد داراي 27 درصد از شبکه راه هاي اندونزي است. در حالی که مالوکو و پاپوا با 
23 درصد از خشکی و تنها  دو درصد از جمعیت، هفت درصد از شبکه راه هاي اندونزي را 
در خود جاي داده است. تعداد وسایل نقلیه موتوري در اندونزي بر اساس آمار سال 2003 
برابر 27 میلیون بوده است. در بین وسایل نقلیه، موتورسیکلت (با 71 درصد برابر19/2 
میلیون عدد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. موتورسیکلت یکی از وسایل 
حمل و نقل عمده در اندونزي است که 90 درصد از تولید وسایل نقلیه موتوري ساخت 
داخل اندونزي را تشکیل می دهد. باوجود راه هاي موجود در اندونزي هنوز هم 11 میلیون 
نفر از مردم در بعضی از فصول به شبکه راه ها دسترسی نداشته و شش میلیون نفر هم به 

هیچ راهی که قابل عبور وسایل نقلیه موتوري باشد دسترسی ندارند.

2. نظام بانکی 
 نظام بانکی اندونزي بعد از سال 1998 بازسازي شد. آژانس بازسازي بانکهاي اندونزي در 
فاصله دهه گذشته تا سال 2007 تغییرات و اصالحاتی در سیستم بانکی کشور به وجود 
آورد، اما هنوز هم عمده بانکها در کنترل دولت با مدیریت ضعیف هستند. سیستم مالی 
اندونزي هنوز هم در کنترل بانکها است و 80 درصد دارایی هاي مالی در بانکها قرار دارند. 
بانک مرکزي اندونزي به همراه بانکهاي تجاري و بانک اعتباري منطقه اي سیستم مالی 

کشور را تشکیل می دهند. 
بانک مرکزي اندونزي که در سال 1968  تشکیل شد، تنها در جهت حمایت ازدولت براي 
اندونزي  آسیا،  شرقی  جنوب  اقتصادي  بحران  از  بعد  اما  بود.  مختلف  اهداف  به  رسیدن 
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قوانین جدیدي براي باز سازي سیستم بانکی و مالی کشور تصویب و از سال 2000 اجرا 
کرد که به موجب آنها بانک مرکزي، به عنوان یک واحد پولی مستقل از دولت و احزاب، 
مسئول کلیه سیاستهاي پولی کشور شد. بانک مرکزي در جاکارتا قرار دارد و 38 شعبه 

در مناطق مختلف اندونزي دارد.
بعد از تغییر قوانین بانکی کشور در سال 1988 تعداد زیادي بانک خصوصی و تجاري 
داخلی و خارجی (بیش از 222 )در اندونزي تشکیل شد اما با محدودیتهاي ایجاد شده 

در سال 1999 تعداد این بانکها کاهش پیدا کرد.
بانک   76 منطقه اي،  توسعه  بانک   26 ایالتی،  بانک   5 شامل  بانک   138 حاضر  حال  در 
تجاري بخشی و 31 بانک خارجی و مشترك وجود دارند. افزون بر آن نزدیک به 8000 
بانک اعتباري منطقه اي  در اندونزي موجود  است. پرداخت تنها از طریق بانکهاي تجاري 
از طریق پول، چک، کارت اعتباري و مبادالت بین بانکی انجام می شود. جدول شماره10، 

فهرست بانکهاي مهم اندونزي را نشان می دهد.

جدول 10. فهرست بانکهاي مهم اندونزي

تلفن و نمابرآدرسنام بانکردیف

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

4Bank 
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

6Bank 
Indonesia

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

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

7Bank 
Universal

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

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

9Citibank 
Indonesia

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

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

10HSBC 
Indonesia

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

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

3. نظام بیمه اي 
قانون تأمین اجتماعی اندونزي که به نام جامسوستک1 خوانده می شود در سال 1977 
تدوین و در سال 1992 تا اندازه اي اصالح شد. این قانون شامل سوانح، خدمات درمانی، 
مرگ و بازنشستگی براي کارگران کارگاه هاي بزرگ بود که با اصالح آن به کارگاه هاي 
باالي 10 کارگر انطباق یافت. در سالهاي اخیر دولت اندونزي براي گسترش این قانون به 

کلیه کارگران و توسعه تسهیالت و انواع آن، برنامه  ریزیهایی را انجام داده است.
صنعت بیمه اندونزي در سطوح خصوصی، ملی و بین المللی بسیار گسترده است و تحت 
پوشش مدیریت بیمه وزارت دارایی اندونزي است. انواع بیمه هاي عمر، بیمه درمانی در 
تمام سطوح (حتی در سطح مستخدمان داخل منازل)، بیمه تصادفات، اتوموبیل، دزدي، 

1. Jamsostek
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وجود  اندونزي  در  غیره  و  طبیعی  بالیاي  حوادث،  و  سوانح  سرمایه گذاري،  آتش سوزي، 
دارد. در بین انواع بیمه، بیمه درمانی اندونزي پوشش وسیع تري داشته و نقش اصلی در 
صنعت بیمه اندونزي را دارد. غیر از شرکتهاي بیمه بومی،  ده ها شرکت بیمه بین المللی و 
شرکتهایی از ژاپن، آمریکا، اروپا و سایر کشورها در اندونزي شعبه دارند و در صنعت بیمه 
اندونزي غالباً به صورت مشارکتی1 سهیم هستند. شوراي بیمه اندونزي وانجمن بیمه عمر 

اندونزي از جمله موسسات عمومی مسئول بیمه در اندونزي هستند. 
جدول شماره 11، نام برخی از شرکتهاي بیمه اي اندونزي را نشان می دهد.

جدول 11. نام بعضی از شرکتهاي بیمه در اندونزي
سایر شرکتهاي بیمهشرکتهاي بیمه 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. زیرساختهاي ارتباطاتی 
گسترش شبکه مخابرات یکی از نیازهاي اصلی توسعه اندونزي و ایجاد ارتباط میان جزایر 
مخابرات  تلکوم2،  دولتی  شرکت  داخلی  تلگراف  و  تلفن  خدمات  است.  کشور  این  مختلف 
دولتی  شرکت  به وسیلۀ  پستی  خدمات  و  ایندوست3  دولتی  شرکت  به وسیله  بین المللی 

1. Joint venture
2. Telkom
3. Indost
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پوس دن گیرو1  انجام می شود.
با وجود چندین عقبگرد در صنعت مخابرات، اندونزي با جمعیت بیش از  245 میلیون 
نفر، توسعه صنعت مخابرات خود را ادامه می دهد. این کشور به دلیل چالشهاي مختلف 
سیاسی، اقتصادي و بالیاي طبیعی، در ایجاد زیر ساختهاي مخابراتی الزم به ویژه براي 
شرایط جغرافیایی منحصر به فرد خود با مشکالتی روبه رو بوده است. در شرایط فعلی این 
کشور اوضاع مناسب تري در زمینه تعدادمشترك و درآمد براي صنعت مخابراتی دارد. در 
سال 2007 دولت اندونزي اعالم کرد که با تهیه قوانین و مقررات جدید،  سرمایه گذاري 

خارجی در این زمینه افزایش خواهد یافت. 
در اندونزي تعداد 14/821 میلیون خط تلفن ثابت  و 63/803 میلیون خط تلفن همراه 

(2006) وجود دارد.
تعداد میزبانان اینترنتی2 اندونزي بالغ بر  559359 میزبان و کاربران اینترنتی آن بیش از 

20 میلیون کاربر است. کد شناسایی این کشور در شبکه جهانی اینترنت (ID) است.

1. Pos dan Giro
2. Internet Hosts
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در این فصل آخرین وضعیت صادرات و واردات کشور اندونزي را بررسی و کشورهاي عمده 
طرف مبادالت تجاري با این کشور را معرفی می کنیم.

1. تراز تجاري
در سال 2006 میالدي، ارزش واردات اندونزي 61 میلیارد دالر بوده است. این در حالی 
است که در همین سال این کشور بیش از 100 میلیارد دالر کاال صادر کرده است. ارقام 
یادشده نشان می دهد که در سال 2006 تراز تجاري اندونزي 39 میلیارد دالر مثبت بوده 
است. جدول شماره 12، وضعیت واردات و صادرات و تراز تجاري اندونزي را طی سالهاي 

2002 تا 2006 میالدي نشان می دهد.

جدول 12. وضعیت واردات و صادرات و تراز تجاري اندونزي طی سالهاي 
2002 تا 2006 (میلیارد 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 می شود، طی دوره پنج ساله 2002 تا 2006، تراز تجاري 
اندونزي همه ساله مثبت بوده است. ارزش واردات و صادرات اندونزي طی این دوه تقریباً 

دو برابر شده است.

2. صادرات 
بازرگانی خارجی اندونزي در طول زمان شاهد تحوالتی بوده است. اندونزي که زمانی صادر 
کننده محصوالت کشاورزي بود به تدریج به یکی از صادر کنندگان نفت و گاز طبیعی تبدیل 
شد، سپس از دهه 1980 میالدي و در پی سقوط قیمت نفت در بازار جهانی، سیاستهاي 
جدیدي را براي تشویق صادرات غیرنفتی (به طور عمده تولیدات صنعتی) در پیش گرفت، 
در نتیجه آن، در سال 1987 میزان صادرات غیرنفتی بر صادرات نفت و گاز پیشی گرفت 
میلیارد  مجموع 100/6  از  سال 2006،  در  است.  بوده  رشد  حال  در  همواره  بعد  به  آن  از  و 
دالر صادرات اندونزي، سهم صادرات غیرنفتی بالغ بر79/5میلیارد دالر ( 79 درصد از کل 

صادرات) بوده است.
تشویق صادرات غیر نفتی به  ویژه تولیدات صنعتی، مهم ترین هدفی است که دولت اندونزي 
صدور  قابل  اندونزیایی  محصوالت  همه  تقریباً  می کند.  دنبال  خود  اقتصادي  سیاستهاي  در 
سهمیه هاي بین المللی  داراي  که  محصوالتی  یا  مورد نیاز داخلی  اقالم  از  مگر بعضی  است، 
هستند، که در این موارد دولت، هر از گاهی مقرراتی را وضع و اجرا می کند. دولت اندونزي 
پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی از تجارت آزاد پیروي کرده و سیستم صادرات و 
واردات آن  باز است. کاهش تعرفه ها و مشوقهاي صادراتی براي بازرگانان و انعقاد پیمانهاي 
تجاري با بسیاري از کشورها از جمله  سبب شده که اندونزي در بازارهاي مصرف جدید 
حضور داشته باشد. سازمان تجارت جهانی در بررسی سال2007 اندونزي اعالم کرد که 
در فاصله سالهاي 2003 تا 2007،  صادرات کاال حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی 
طی  داخلی  ناخالص  تولید  در  کاال  واردات  سهم  آنکه  حال  می داده،  تشکیل  را  اندونزي 
اقتصاد  مدت،  این  طول  در  است.  یافته  افزایش  درصد  به 23  درصد  از 18  دوره  همین 
اندونزي وابستگی بیشتري به صادرات و واردات فراورده هاي نفتی پیدا کرده است. اکثر 
نیز  سنگاپور  است.  چین  بخصوص  شرقی  آسیاي  کشورهاي  با  اندونزي  تجاري  مبادالت 

مهم ترین شریک اندونزي در آ سه آن بوده است. 
اندونزي در سال 2006، بیست و نهمین صادرکننده و سی و نهمین واردکننده در سطح 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل پنجم: اطالعات کلی / 97

جهان به شمار می رود. 
 ، از  عبارت اند  گاز   و  نفت  از  غیر  جهان   به  اندونزي  صادراتی  محصوالت  عمده ترین 
ماشین آالت و تجهیزات برقی، چربیها و روغنهاي حیوانی و نباتی، الستیک و محصوالت 
الستیکی سنگ فلز، رآکتورها و ماشین آالت، پارچه و منسوجات، چوب و مصنوعات 

چوبی، مبلمان، کاغذ و مقوا، کفش و محصوالت پالستیکی بوده است.
فهرست اقالم مهم صادراتی این کشور به جهان طی دوره 2003-2006 در جدول شماره 

13 نشان داده شده است.

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

سالعنوان
2002 

سال 
2003

سال
2004 

سال
2005 

سال
2006 

روند 
پیشرفت

افزایشی57158717610581526448351785659948100798616جمع کل محصوالت

کاهشی3207725118263183077720927حیوانات زنده

گوشت و احشاي خوراکی 
کاهشی2179221775135201238017496حیوانات

افزایشی13922671437417146042615225191642919ماهیها و آبزیان
فراورده هاي لبنی، عسل 

افزایشی99117108253118248133444127364و..

افزایشی61134109335262986213فراورده هاي دامی
افزایشی1221513883145031417615513درختان زنده، گل و گیاه
افزایشی4475839330560166658964290سبزیجات خوراکی، نباتات
میوه  و خشکبار خوراکی و 

افزایشی132333142302152970206132225809خالل پوست مرکبات

افزایشی521280550808579635786956920560قهوه، چاي و ادویه
کاهشی10583816112825206788152غالت و حبوبات
افزایشی1567016029597174467321573آرد و نشاسته

دانه ها و میوه هاي روغنی 
افزایشی40556442116477389647102298و فراورده هاي آنها
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رزین، صمغ،شیره درختان 
افزایشی2569324344246643354238578و فراورده هاي آنها

افزایشی2790334545414403360739528فراورده  از سبزیجات

چربیها و روغنهاي حیوانی 
افزایشی26531353003361442120349505786069939یا نباتی

فراورده هاي گوشت و 
افزایشی101127118124243668278856317246آبزیان

افزایشی70823700418541684664111839شکر و شیرینی
افزایشی701034623933549348667993855047کاکائو و فراورده هاي آن
تولیدات از آرد غالت و 

افزایشی91199132632159353188101199189نشاسته

سبزیجات، میوه، خشکبار 
افزایشی139195127561139316175762171877و فراورده هاي آن

افزایشی208,585160,740181,785206,601223,426لباس
افزایشی1,148,0521,182,1851,320,4781,428,5181,599,766کفش

افزایشی30,71826,40034,87531,34036,055کاله و سایر البسه مربوط
افزایشی14,82110,59214,31013,83715,478چتر عصا و غیره

افزایشی50,56947,97165,46063,91381,427پرطبیعی و مصنوعی
مصنوعات از سنگ و گچ 

افزایشی98,017100,514104,364103,456121,231و سیمان

افزایشی198,780234,506278,240273,976288,245محصوالت سرامیکی

www.trademap.org

به طوري که در جدول فوق مشاهده می شود، روند کلی صادرات و بسیاري از کاالها در 
تا 2006  سالهاي 2002  فاصله  در  کشور  این  صادراتی  ارزش  و  بوده  افزایشی  اندونزي 

نزدیک به دو برابر شده است. 
ترکیب صادرات اندونزي اغلب در زمینه محصوالت صنعتی بوده و در زمینه تولید و صدور 
کاالهاي کارگربر در رقابت با چین و ویتنام قرار گرفته است. ازجمله این گونه کاالهاي 
صادراتی که به دلیل ایجاد اشتغال نیز مورد توجه دولت اندونزي است، صنایع نساجی و 

تولید کفش است.
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وقراردادي  وقت  تمام  کار  نیروي  نفر  میلیون   3/5 به  نزدیک  اندونزي  نساجی  صنعت 
رابه خود جذب کرده و در سال 2003 پس از صنعت الکترونیک دومین منبع درآمد از 

صادرات غیر نفتی براي اندونزي بوده است. 
براساس یک مطالعه، با قدیمی شدن ماشین آالت، ظرفیت تولید شرکتهاي نساجی از 84 
درصد درسال 99به 65 درصددر سال 2003 کاهش نشان می دهد. بنابراین دولت اندونزي 
سیستم بانکی را تشویق کرده است که وامهاي بیشتر و جدیدتر به بخش نساجی ارائه 
کنند. دولت یودیونو یک برنامه عملی براي حمایت از صنعت نساجی ارائه کرده است  که 
سرمایه گذاري به میزان 20میلیارد دالر طی پنج سال و افزایش صادرات تا 11/8 میلیارد 

دالر دراین دوره از جمله مفاد برنامه مذکور است. 
مشکالت سیستمی نظیر باالتر بودن هزینه نیروي کار در اندونزي نسبت به چین تا 10 
درصد، تغییر مکرر برابري نرخ ارز و سیستم ضعیف مالیاتی به مشکالت صنعت نساجی 
اندونزي دامن زده است. نوع صادرات اندونزي هم به عنوان یکی از دالیل کاهش صادرات 
الیاف  که  پوشاکی  بر  آمریکا  تعرفه هاي  زیرا  است،  شده  گزارش  آمریکا  کشوردربازار  این 
مصنوعی در تولید آنها به کار رفته نسبت به پوشاك تهیه شده با الیاف طبیعی نظیر پنبه 
نتیجه  در  و  است  مصنوعی  الیاف  با  پوشاك  شامل  بیشتر  اندونزي  صادرات  است.  باالتر 

قیمت نهایی آنها گران تر تمام می شود.
از اواسط دهه 1970 ، کفش در زمره کاالهاي مهم صادراتی اندونزي قرار گرفت. در واقع 
این کاال نخستین کاالي صادراتی غیر نفتی اندونزي بوده که به مرز صادرات یک میلیارد 

دالري رسید. پس از آن بود که برخی کاالهاي دیگر به این رقم دست یافتند.
موفقیت اندونزي در صادرات کفش نتیجه جابه جایی کارخانه هاي تولید کننده کفش 
وابسته به شرکتهاي چندملیتی کفش از جمله Nike, Reebok,Adidas از مناطق موسوم 
به  ببرهاي آسیا  (کره جنوبی، هنگ کنگ و تایوان) وکشور ژاپن در اواخر دهه 1970 

به اندونزي بوده است.
از زمان تأسیس این کارخانه ها در اندونزي، کفشهاي باکیفیت از اندونزي به سایر نقاط دنیا 
صادر شد. صادرات کفش اندونزي طی سالهاي 2002 الی 2006 پیوسته افزایشی بوده و 

از مرز 1/5 میلیارد دالر گذشته است. 
جنوبی  کره  و  چین  سنگاپور،  آمریکا،  ژاپن،  اندونزي،  از  کاال  واردکنندگان  مهم ترین 
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درصد،  ژاپن16  براي  شده  بررسی  سال   5 فاصله  در  اندونزي  صادرات  رشد  بوده اند. 
بوده  درصد   11 آمریکا  و  درصد   19 جنوبی  کره  درصد،   31 چین  15درصد،  سنگاپور 

است.
22 درصد از کل صادرات اندونزي به مقصد ژاپن است. به عبارت دیگر مهم ترین شریک 
صادراتی اندونزي، ژاپن است. ایاالت متحده  11 درصد، سنگاپور 9 درصد و چین و کره 

جنوبی هر کدام هشت درصد از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده اند.
مهم ترین وارد کنندگان کاال از اندونزي در سال 2006 و سهم هر کشور از صادرات این 
کشور به همراه میزان رشد ارزش صادرات اندونزي به  این کشورها در جدول شماره 14 

نشان داده شده است.

 جدول 14. مهم ترین واردکنندگان کاال از اندونزي در سال 2006 
( هزار دالر آمریکا )

ارزش صادرات وارد کنندگانردیف
در سال 2006

سهم از صادرات 
کشور اندونزي

روند رشد ارزش صادرات 
اندونزي در فاصله زمانی 

2002 تا 2006 (درصد)
10079861610016جهان

217321232216ژاپن1
112591361111ایاالت متحده آمریکا2
8929849915سنگاپور3
8343571831چین4
7693541819جمهوري کره5
4110757420مالزي6
3390790327هند7
2771277310استرالیا8
273480737تایوان9
2701549323تایلند10
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2518358214هلند11
2025698212آلمان12
170322929هنگ کنگ13
1641122212اسپانیا14
143238414انگلستان15
1405669117فیلیپین16
1213010113ایتالیا17
113625919بلژیک18
1068325110امارات متحده عربی19
1052004126ویتنام20

www.trademap.org

3. وضعیت واردات 
ارزش واردات اندونزي  از جهان در سال 2006 برابر  61/1 میلیارد دالر و ارزش واردات 
این کشور در سال 2002 میالدي 31/2 میلیارد دالر بوده است. به عبارت دیگر ارزش 

واردات اندونزي در طول پنج سال بررسی شده نزدیک به دو برابر شده است. 
اقالم عمده وارداتی اندونزي ازجهان درسال 2006 نیز به طور عمده شامل  نفت و بنزین 
و سوختهاي معدنی، ماشین آالت، مواد و محصوالت شیمیایی، پالستیک و محصوالت 
شیرینی  و  شکر  الستیکی،  مواد  و  الستیک  بازیافت،  صنایع  فوالد،  و  آهن  پالستیکی، 
براي  که  هستند  محصوالتی  یا  مواد  وارداتی،  کاالهاي  عمده  است.  غیره  و   کشتی  

استفاده در صنایع به عنوان مواد اولیه یا ماشین آالت استفاده می شوند.
روند واردات اکثر کاالهاي وارداتی  به اندونزي نیز در سالهاي بررسی شده افزایشی بوده 
است و تنها براي چند قلم کاالي جزیی روند کاهشی یافته است. فهرست اقالم وارداتی 
جدول  در   2006 تا   2002 سالهاي  فاصله  در  آنها  وارداتی  ارزش  و  جهان  از  اندونزي 
اندونزي  تجاري  ابزار  تنها  درصدي   4 مالیات  یک  و  تعرفه  است.  شده  داده  نشان  زیر 
است. کاهش تعرفه ها در اغلب زمینه ها  سبب رشد واردات شده است. مشخص است که 
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کشورهاي صادر کننده داراي سیاست وارداتی آزاد هستند و اندونزي نیز در 75 درصد از 
محصوالت کمتر از 10 درصد تعرفه دارد.

داشته    رشد  درصد  سالیانه 19  اندونزي  واردات  کل  تا 2006  سالهاي 2002  فاصله  در 
براي  باالي  تقاضاي  و  نفت  جهانی  قیمت  افزایش  خاطر  به  واردات  افزایش  این  است.  
ماشین آالت و مواد اولیه براي فعالیتهاي اقتصادي کشور بوده است. افزایش سالیانه واردات 
تولیدات نفتی 38 درصد، ماشین آالت 12 درصد، تجهیزات الکترونیک 20 درصد فلزات 
28 درصد، مواد شیمیایی 13  درصد و کشتی و شناور 35 درصد بوده است. جدول شماره 

15، وضعیت واردات اندونزي را طی سالهاي 2002 تا 2006 نشان می دهد.

 جدول 15. میزان واردات کشور اندونزي درسالهاي 2002 تا 2006
 ( هزار دالر آمریکا)

سالعنوان
2002 

سال
2003

سال
2004 

سال
2005 

سال
2006 

روند 
پیشرفت

افزایشی3128880932550649429476645770088161065465جمع کل محصوالت

افزایشی5991882755100389118485117256حیوانات زنده

گوشت و احشاي خوراکی 
افزایشی4391444885556958471598992حیوانات

افزایشی2714730132834192893335992ماهیها و آبزیان

فراورده هاي لبنی، عسل 
افزایشی246434277226436797521245566225و...

افزایشی1002865057877874310095فراورده هاي دامی

افزایشی10201152134320801813درختان زنده، گل و گیاه

افزایشی9464492433109250127411190649سبزیجات خوراکی، نباتات

میوه  و خشکبار خوراکی و 
افزایشی214671189033216363217485327844خالل پوست مرکبات

افزایشی2289920886250472209034791قهوه، چاي و ادویه

افزایشی1098708104416610807148843871229150غالت و حبوبات

افزایشی105893139226127739194369259624آرد و نشاسته
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دانه ها و میوه هاي روغنی و 
افزایشی356121390690468312371964375865فراورده هاي آنها

رزین، صمغ، شیره درختان 
افزایشی1749817705251232630229805و فراورده هاي آنها

افزایشی4839077658791144فراورده  از سبزیجات

چربیها و روغنهاي حیوانی 
افزایشی3951744536643646669380707یا نباتی

فراورده هاي گوشت و 
افزایشی3945641785861101114458آبزیان

افزایشی242441373420321174654685639959شکر و شیرینی

افزایشی6397481070860038545576031کاکائو و فراورده هاي آن

تولیدات از آرد غالت و 
افزایشی3663547196544324644467631نشاسته

سبزیجات،میوه،خشکبار و 
افزایشی2653327549347914133842802فراورده هاي آن

افزایشی7512596421167028186560208925سایر محصوالت  خوراکی

افزایشی1436213885244552785042008نوشابه ها و سرکه

صنایع بازیافت مواد زائد 
افزایشی508616610154900425824847882693حیوانی

کاهشی197743154845171106180353191264توتون و تنباکو

نمک، گوگرد، خاك و 
افزایشی233154229529302949355473399556سنگ،آهک و گچ

افزایشی7557068648168411255801246427سنگ فلز و جوش

سوختهاي معدنی، نفت 
افزایشی6563347766792482259631751806219041313و قطران

محصوالت شیمیایی 
افزایشی471058465040603950737282814720غیرآلی

افزایشی20812712163895325830732441993439203محصوالت شیمیایی آلی

افزایشی98861127223171574190100257966محصوالت دارویی

افزایشی246494230190385687459294564289کود
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عصاره هاي دباغی یا 
افزایشی407290352377476636482058495603رنگرزي

افزایشی190019193125289574320152358537روغنهاي اسانسی و عطر

صابون، موم و شمع و 
افزایشی233609242580325175324048288205مدل سازي آنها

چسب، سریش، آهار 
افزایشی116567107187116742132837143202وغیره

افزایشی2565418852296044062438698کبریت و مواد آتش زا

فراورده هاي موردمصرف 
افزایشی6596975292815658226175200در فیلم برداري و عکاسی

افزایشی491757438338592249675537781844سایر محصوالت شیمیایی

پالستیک و محصوالت 
افزایشی10875331136801160594817488701855723پالستیکی

الستیک و محصوالت 
افزایشی342514347040467545610826698422الستیکی

کاهشی130,064106,910101,31773,12479,054پوست خا م و چرم
اشیاي ساخته شده از چرم 

افزایشی8,62513,09821,31734,95344,832و روده حیوانات

خز مصنوعی و محصوالت 
کاهشی410231654203110وابسته

افزایشی120,548107,748149,961188,278222,361چوب و مصنوعات چوبی

چوب پنبه و محصوالت 
افزایشی7618718038871,216وابسته

الیاف مصنوعی و 
کاهشی1,5458711,0141,3301,533حصیرباف

خمیر چوب، مواد سلولزي، 
اف 629,308636,441824,821785,064852,745فیبري و غیره

زایشی

کاغذ و مقوا و محصوالت 
افزایشی336,068329,299446,660478,246507,316آنها

چاپ کتاب،  روزنامه، 
افزایشی18,77938,54228,14835,53830,186تصاویر و غیره

افزایشی2,9812,0151,5562,1543,652ابریشم
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پشم، مو و محصوالت 
کاهشی27,44021,74314,75910,04912,670وابسته

کاهشی904,697800,523843,139731,097782,389پنبه
کاهشی11,44911,3049,7668,68410,436منسوجات نخی

افزایشی251,775183,628244,248260,829286,224رشته هاي سنتتیک
الیاف سنتتیک یا 

کاهشی265,747221,728299,338243,238241,172مصنوعی

نخ، ریسمان، پشم نتابیده 
افزایشی45,47238,99043,66350,23662,607و کرك و غیره

قالی، گلیم، کفپوش و 
افزایشی4,0642,5793,5676,9307,969غیره

پارچه هاي خاص دست باف، 
ملیله و قیطان دوزي و 

غیره
کاهشی46,38829,82431,35829,44525,125

عملیات تکمیلی 
منسوجات (رنگرزي ـ 

چاپ ـ تکمیل)
کاهشی149,842122,464115,763126,799122,957

کاهشی76,72251,87972,39769,82571,589پارچه کشباف و قالب باف

www.trademap.org

نشان   2006 سال  در  را  اندونزي  به  کاال  صادرکنندگان  مهم ترین   ،16 شماره  جدول 
می دهد.

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

صادر کنندگانردیف
ارزش واردات در 

سال 2006
(هزار دالر آمریکا)

سهم از واردات 
کشور اندونزي

روند رشد واردات اندونزي 
در فاصله زمانی 2002 تا        

2006 (درصد ارزش)

6106546510019جهان
100345351630سنگاپور1
66368951131چین2

5515773910ژاپن3
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4066343713ایاالت متحده آمریکا4

3384386633عربستان سعودي5

3193334533مالزي6

2986265519استرالیا7
2983483529تایلند8
2875853519جمهوري کره9

16069333172برونئی دارالسالم10
1506375225کویت11
145657528آلمان12

1407424223هند13

1324137210تایوان14

954947224فرانسه15
846803127ویتنام16
666511119کانادا17
646104131سوئد18
55303910انگلستان19
551441113ایتالیا20

www.trademap.org

عربستان  آمریکا،  ژاپن،  چین،  سنگاپور،  اندونزي،  به  کاال  کنندگان  صادر  مهم ترین 
سعودي، مالزي، استرالیا  و تایلند بوده اند.

16 درصد از کل واردات اندونزي ازسنگاپور است. چین 11 درصد، ژاپن 9 درصد و ایاالت 
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 نفتی ) شش درصد و مالزي، استرالیا  و تایلند هریک پنج 
درصد از سهم واردات به این کشور را به عهده دارند.

 مهم ترین صادرکنندگان کاال به اندونزي در سال 2006 و سهم هر کشور از واردات این 
کشور به همراه میزان رشد ارزش واردات اندونزي از  این کشورها در جدول شماره 5-1 

نشان داده شده است. 

4. کشورهاي صادرکننده
در این قسمت مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به اندونزي را معرفی می کنیم. براي 
ارائه  را  هریک  سهم  و  صادرکننده  کشورهاي  مهم ترین  کاالیی،  گروه  هر  در  منظور  این 
خواهیم کرد. آگاهی از این اطالعات براي حضور کاالهاي ایرانی در بازار اندونزي بسیار 
رقباي  مهم ترین  قسمت،  این  در  شده  معرفی  کشورهاي  حقیقت  در  است.  اهمیت  حائز 

تجاري ایران براي حضور در بازار اندونزي به شمار می روند. 
جدولهاي شماره 17 تا 36، مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به ترکیه را به تفکیک 

20 گروه کاالیی اول نشان می دهند.
جدول 17. مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به اندونزي در گروه حیوانات 

زنده در سال 2006 

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي ( میلیون دالر )

سهم کشور از کل بازار 
کاال در اندونزي

11114495استرالیا1

30323انگلستان2

24872ایاالت متحده آمریکا3

جمع کل واردات اندونزي: 117256 میلیون دالر

www.trademap.org
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جدول 18. مهم ترین رقباي موجود در تأمین گوشت و احشاي خوراکی حیوانات 
در بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاالبه اندونزي 
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال دراندونزي

4432145نیوزیلند1
4146542استرالیا2
1184412سنگاپور3

جمع کل واردات اندونزي :  98992میلیون دالر

www.trademap.org

جدول 19. مهم ترین رقباي موجود در تأمین ماهیها و آبزیان در بازار اندونزي 
طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به اندونزي 
(میلیون دالر)

سهم کشور از 
کل بازار کاال دراندونزي

934726چین1
435012ژاپن2

24557آفریقاي جنوبی3

21946ایاالت متحده آمریکا4

17645مالزي5
17445سنگاپور6

جمع کل واردات اندونزي : 35992میلیون دالر

www.trademap.org
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20. مهم ترین رقباي موجود در تأمین فراورده هاي لبنی، عسل و غیره در بازار 
اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال  در اندونزي

13492024استرالیا1
13299323نیوزلند2
8273215ایاالت متحده آمریکا3
5914610فیلیپین4
477128سنگاپور5
261885هلند6

جمع کل واردات اندونزي: 566225 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 21. مهم ترین رقباي موجود در تأمین فراورده هاي دامی در بازار اندونزي 
طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال دراندونزي

469046چین1
162916هند2
133913ایاالت متحده آمریکا3
8488استرالیا4
6657ویتنام5
1902تایوان6

جمع کل واردات اندونزي: 10095 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 22. مهم ترین رقباي موجود در تأمین درختان زنده، گل و گیاه  در بازار 
اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان )

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر )

سهم کشور از کل بازار کاال 
در اندونزي

35420هلند1
29216تایوان2
26315چین3
18410تایلند4
18210استرالیا5
17910سنگاپور6

جمع کل واردات اندونزي: 1813 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 23. مهم ترین رقباي موجود در تأمین سبزیجات خوراکی و نباتات در 
بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار
 کاال دراندونزي

11670561چین1
174999تایلند2
117486ایاالت متحده آمریکا3
93245میانمار4
66013استرالیا5
62033فیلیپین6

جمع کل واردات اندونزي: 190649 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 24. مهم ترین رقباي موجود در تأمین میوه و خشکبار خوراکی و خالل 
پوست و مرکبات در بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان )

ارزش صادرات کاال به اندونزي
 ( میلیون دالر )

سهم کشور از کل بازار
 کاال در اندونزي

16141749چین1
5274316تایلند2
4355713ایاالت متحده آمریکا3
184376استرالیا4
84183پاکستان5
77072شیلی6

جمع کل واردات اندونزي: 327844 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 25. مهم ترین رقباي موجود در تأمین قهوه، چاي و ادویه در بازار 
اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به اندونزي
 (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال دراندونزي

551116هند1
534115چین2
514715ویتنام3
29839بلغارستان4
27958کنیا5
27338برزیل6

جمع کل واردات اندونزي: 34791 میلیون دالر
www.trademap.org

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


112 / راهنماي تجارت با کشور اندونزي

جدول 26. مهم ترین رقباي موجود در تأمین غالت و حبوبات در بازار اندونزي 
طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در اندونزي

52556943استرالیا1
18724015کانادا2
18160715ایاالت متحده آمریکا3
889557آرژانتین4
876177ویتنام5
760256تایلند6

جمع کل واردات اندونزي: 1229150 میلیون دالر
www.trademap.org

 جدول 27. مهم ترین رقباي موجود در تأمین آرد و نشاسته بازار اندونزي 
طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار
 کاال دراندونزي

7084427تایلند1
6084323استرالیا2
4381817سریالنکا3
178327چین4
155696بلژیک5
126765ترکیه6

جمع کل واردات اندونزي: 259624 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 28. مهم ترین رقباي موجود در تأمین دانه ها و میوه هاي روغنی و 
فراورده هاي آنها در بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به
 اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل 
بازار کاال در اندونزي

28082975ایاالت متحده آمریکا1
5206714هند2
161904آرژانتین3
107483چین4

جمع کل واردات اندونزي: 375865 میلیون دالر

www.trademap.org

جدول 29. مهم ترین رقباي موجود در تأمین رزین، صمغ، شیره درختان و  
فراورده هاي آنها در بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال
 دراندونزي

635021چین1
413814ایاالت متحده آمریکا2
365712هند3
22317آلمان4
20227سنگاپور5
20047فرانسه6

جمع کل واردات اندونزي: 29805 میلیون دالر

www.trademap.org
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جدول30. مهم ترین رقباي موجود در تأمین فراورده از سبزیجات در بازار 
اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به اندونزي 
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال دراندونزي

39434فرانسه1
23821ویتنام2
16915سنگاپور3
12111ایاالت متحده آمریکا4
656هند5
353ژاپن6

جمع کل واردات اندونزي: 1144 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 31. مهم ترین رقباي موجود در تأمین چربیها و روغنهاي حیوانی یا نباتی 
در بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به اندونزي 
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال دراندونزي

2124126مالزي1
1157814سنگاپور2
67568استرالیا3
63778شیلی4
39605تایلند5
35544ژاپن6

جمع کل واردات اندونزي: 80707 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 32. مهم ترین رقباي موجود در تأمین فراورده هاي گوشت و آبزیان در 
بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در اندونزي

307321چین1
302321سنگاپور2
233216تایلند3
187513مالزي4
154611استرالیا5
5444فرانسه6

جمع کل واردات اندونزي: 14458 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 33. مهم ترین رقباي موجود در تأمین شکر و شیرینی  در بازار اندونزي  
طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
دراندونزي

17811728استرالیا1
9997616تایلند2
465927برزیل3
342375امارات متحده عربی4
323065انگلستان5
309145چین6

جمع کل واردات اندونزي: 639959 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 34. مهم ترین رقباي موجود در تأمین کاکائو و فراورده هاي آن در بازار 
اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به اندونزي
(میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال دراندونزي

1814124ساحل عاج1
1652122مالزي2
1113815غنا3
918712گینه نو4
801311سنگاپور5
32934کامرون6

جمع کل واردات اندونزي: 76031 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 35. مهم ترین رقباي موجود در تأمین فراورده هاي آرد غالت و نشاسته 
در بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال دراندونزي

2048730مالزي1
842212هلند2
816712چین3
804412فیلیپین4
46747سنگاپور5
40556تایلند6

جمع کل واردات اندونزي: 67631 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 36. مهم ترین رقباي موجود در تأمین سبزیجات، میوه، خشکبار و  
فراورده هاي آنها در بازار اندونزي طی سال 2006

مهم ترین رقباي موجودردیف
( صادر کنندگان)

ارزش صادرات کاال به 
اندونزي (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال دراندونزي

982723ایاالت متحده آمریکا1

941922چین2

38919استرالیا3

31757کانادا4

28407سنگاپور5

20815تایلند6

جمع کل واردات اندونزي: 42802 میلیون دالر
www.trademap.org

5. سرمایه گذاري خارجی
سرمایه گذاري خارجی در اندونزي  در فاصله سالهاي 2002 تا 2006  متغیر بوده است. 
بر اساس گزارش دفتر حمایت از سرمایه گذاري1 در سال 2003، سرمایه گذاري مصوب 
خارجی  با 44 درصد افزایش نسبت به سال 2002 به 14400 میلیون دالر رسید، اما 
به دنبال حادثه مهلک سونامی در سال 2004، سرمایه گذاري خارجی در اندونزي به 10/4 
میلیارد دالر تنزل یافت که یک سوم سطح سرمایه گذاري شده پیش از بحران اقتصاد آسیا 

است. 
اندونزي،  در  سرمایه گذاري  جاذبه هاي  ایجاد  دنبال  به  میالدي   2005 سال  اول  نیمه 
سرمایه گذاري خارجی در این کشور 70 درصد رشد کرد. با تغییر قوانین و ثبات سیاسی 
سال 2006 به  شده و در  افزایش روبه رو  با  مجدداً  گذاري خارجی  سرمایه  مقدار  نسبی 

1. Investment Coordinating Board (BKPM)
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نزدیک 15640 میلیون دالر رسید. 
در  را  گذاري  سرمایه  بیشترین  که  خدمات  بخش  اقتصادي  مختلف  بخشهاي  درمیان 
است.  رسیده  درصد   14 نزدیک  به  سال 2006  در  درصد)    57/3) داشته  سال 2002 
سرمایه گذاري در این بخش که به طور خاص درقسمت حمل و نقل و ارتباطات بوده به 

شدت کاهش یافته است. 
افزایش عمده در بخش صنعت روي داده که سهم آن از 33 درصد در سال 2002 به 55 
درصد در سال 2006 افزایش یافته است.، رشته صنعتی ماشین آالت و صنایع الکترونیک 
ساختمان، مواد شیمیایی ودارویی  بیشترین سرمایه گذاري را به خود اختصاص داده اند 
و پس از آن صنایع کاغذ و چاپ و مواد  غذایی قرار دارند. بخش کشاورزي پنج درصد 

سرمایه گذاریها و معدن تنها دو درصد را به خود اختصاص داده اند.
43 درصد از سرمایه گذاریها متعلق به کشورهاي آسیایی است، کشورهایی که بیشترین 
ژاپن  و  جنوبی  کره   ، انگلیس  سنگاپور،  از:  عبارت اند  دارد  تعلق  آنها  به  گذاري  سرمایه 

(توسط شرکتهاي هوندا، تویوتا، نیسان ). 
ضمن اینکه شرکتهایی از کشورهاي هند، سنگاپور، مالزي و آلمان نیز مطالعاتی را براي 
اجراي طرحهاي سرمایه گذاري در دست انجام دارند. دولت درصدد پیدا کردن راهی براي 
در  دالر  میلیارد  آینده 150  سال  پنج  طی  نظردارد  در  و  است  خارجی  سرمایه هاي  جذب 
ساخت جاده ها، نیروگاه ها و دیگر پروژه هاي زیرساختی سرمایه گذاري کند که این سرمایه ها 

باعث ارتقاي نرخ رشد اقتصاد و ایجاد فرصتهاي شغلی در اندونزي می شود. 
دالیل افزایش سرمایه گذاري خارجی  در اندونزي عبارت اند از : برقراري ثبات سیاسی، 
اقدام دولت درخصوص مبارزه با فساد اداري، تالش جهت برقراري امنیت، اصالح درقوانین 

ومقررات مربوط به سرمایه گذاري خارجی وخصوصی سازي.
به  را  اندونزي  در  شده  انجام  خارجی  سرمایه گذاري  میزان  و 38،   37 شماره  جدولهاي 

تفکیک بخشهاي مختلف اقتصادي و کشورهاي سرمایه گذار نشان می دهند.
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جدول 37 . سرمایه گذاري مصوب خارجی به تفکیک بخشهاي اقتصادي در 
اندونزي در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 

20022003200420052006بخش

9966/614361/610423/513579/215634/0کل سرمایه گذاري (میلیون دالر)

4/81/83/34/55/6کشاورزي (درصد)
4/7123/45کشاورزي
0/10/700/90جنگلداري
00/21/30/10/6ماهیگیري

0/50/10/75/71/9معدن (درصد)
33/246/661/444/454/5صنعت (درصد)

2/73/67/14/76/5غذایی
10/93/911نساجی

0/10/30/20/60/2کفش و کاالهاي چرمی
0/41/70/20/80/4چوب 

0/19/10/61/78/8کاغذ و چاپ
18/821/232/821/29/1شیمیایی و دارویی
2/90/51/71/20.6الستیک و پالستیک
0/450/52/75/7فلزات  غیر معدنی

3/62/49/85/119/2ماشین آالت و صنایع الکترونیک

0000.10ابزار دقیق

2/81/44/14/62/8وسایل نقلیه موتوري

0/40/60/50/60/2سایر

0/92/56/20/28/9برق، گاز و آب

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


120 / راهنماي تجارت با کشور اندونزي

3/36/39/313/115/2ساخت و ساز
57/342/622/832/213/9خدمات

8/93/464/87/2بازرگانی و تعمیرات
2/64/55/91/91/6هتل و رستوران

37/3325/622/92/1حمل و نقل و ارتباطات

0/10/43/30/90/3فعالیت عمرانی و کسب و کار

8/42/421/72/8سایر خدمات
Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM)

جدول 38. سرمایه گذاري مصوب خارجی به تفکیک کشور در اندونزي در فاصله 
سالهاي 2002 تا 2006 

20022003200420052006کشور

9966/614361/610423/513579/215634/0کل سرمایه گذاري(میلیون دالر)
1411/418/815/612.5اروپا (درصد)

2/42/52/53/50.4هلند
0/100/10/10بلژیک

7/57/112/611/36.5انگلستان
0/41/20/30/30/1آلمان
000/10/10.2ایتالیا
2/60/50/10/10/1فرانسه
0/100/101اسپانیا

000/100/4لوکزامبورگ
0/702/90/23/6سوئیس
0/10/10/10/10/2سایر
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4/83/224/72/7آمریکا (درصد)
4/71/51/30/70/9ایاالت متحده آمریکا

0/1003/91/6کانادا
0/11/70/70/10/2سایر

6322/962/64942/5آسیا (درصد)
17/21/80/20/92/2هنگ کنک

5/28/716/28/72/7ژاپن
3/81/243/14/9کره جنوبی
0/82/34/64/316مالزي
0/60/50/10/10/3فیلیپین
33/95/65/92912/3سنگاپور
0/51/80/31/50/8چین
0/80/80/711/6تبت
0/10/10/90/10/9تایلند
0/100/90.20/5هند

002900عربستان
0000/10/1سایر

2/80/94/63.80/2استرالیا (درصد)
931/93/51/110/9آفریقا (درصد)
6/429/68/525/831/2سایر (درصد)

Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM)

بیشتر سرمایه گذاریهاي مستقیم در اندونزي از کشورهاي آسیایی شامل سنگاپور، مالزي، 
کره جنوبی و ژاپن و در سالهاي اخیر چین هستند. در اروپا نیز انگلیس و هلند در اندونزي 
چند  در  گذاري  سرمایه  بیشترین  دارند.  کشورها  سایر  به  نسبت  بیشتري  سرمایه گذاري 
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سال گذشته در صنایع شیمیایی و دارویی (1/5 میلیارد دالر)، صنایع کاغذ سازي (395 
میلیون دالر ) ، بخش معدن (252 میلیون دالر)، صنایع غذایی (190 میلیون دالر) و 

ساختمان (149 میلیون دالر) بوده است.
شرکت سنگاپوري Temasek مالک 35 تا 42 درصد از شرکتهاي مخابراتی  اندونزي و 
اپراتور دوم موبایل اندونزي به نامهايTelkomsel و. Indosatاست. 70 درصد اپراتور سوم 
متعلق به شرکت  مالزیایی تلکوم  است و چند شرکت کوچک مالزیایی نیز مالک 95 درصد 
اپراتورهاي کوچک هستند. کره جنوبی نیز متعهد به راه اندازي یک کارخانه تولید خمیر 
کاغذ با سرمایه گذاري 1/3 میلیارد دالر در اندونزي شده است. بر اساس قوانین جدید، 
سرمایه گذاري در بخش بیمه تا 80 درصد، داروسازي تا 75 درصد، خدمات درمانی تا 65 

درصد و ساختمان تا 55 درصد آزاد است.
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به رغم سابقه طوالنی روابط سیاسی بین دو کشور از سال 1330 هجري شمسی، رابطه 
بین دوکشور طی دو دهه اخیر تحرك بیشتري داشته است؛ هرچند درطول این مدت نیز 

این روابط داراي افت وخیزهایی بوده است. 
با وجود نقاط مشترك فیمابین دوکشور از قبیل عضویت دوکشور در سازمانهاي بین المللی 
تخصصی  سازمانهاي  از  وبسیاري  اوپک  اسالمی،  کنفرانس  تعهد،  عدم  نهضت  همچون 
از  بعضی  خصوص  در  کشور  دو  مواضع  نزدیکی  و  فرهنگی  تشابهات  وجود  و  بین المللی 
مسائل بین المللی وباالخره توان دو کشور براي رفع قسمتی از نیازمندیهاي اقتصادي دیگر، 

روابط تجاري چندان گسترش نیافته است.
قائل  محدودیتی  ایران  اسالمی  جمهوري  با  اقتصادي  روابط  توسعه  براي  اندونزي  دولت 
نبوده واز گسترش روابط اقتصادي دوجانبه استقبال کرده است. با این حال روابط اقتصاي 

به رغم تمایل طرفین پیشرفتی متناسب با ظرفیتهاي بالقوه دو کشور نداشته است. 
وزارت  کار  دستور  در  پیوسته  اقتصادي  روابط  توسعه  جهت  مناسب  راهبردهاي  یافتن 
امورخارجه قرار داشته و در کنار برگزاري جلسات مختلف با مقامات اندونزیایی وسازمانهاي 
ذیربط داخلی،اجراي مفاد تفاهمنامه نهمین اجالس کمیسیون مشترك به عنوان یکی از 

راهبردي توسعه روابط اقتصادي در دستور کار قرار دارد.
درحال حاضر عمده روابط اقتصادي دو کشور دربخش تجارت ومبادله تجاري خالصه شده 
عملی  به  موفق  طرفین  دوکشور،  میان  مختلف  موافقت نامه هاي  باوجود  ومتأسفانه  است 
کردن آنها نشده اند. مهم ترین موانع موجود برسرراه توسعه روابط تجاري دو کشور، بعد 
مسافت، ساختار اقتصادي مشابه، کیفیت کاالهاي تولیدي دو کشور و نداشتن شناخت از 

توانایی هاي دو کشور است.

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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1. تراز تجاري
تراز تجاري دو کشور همواره به نفع طرف اندونزیایی بوده است. به طور کلی ایران در 
ایران  تجارت  خصوص  در  وهیچگاه  نداشته  موفقیتی  چندان  اندونزي  به  صادرات  امر 

واندونزي توازن برقرار نبوده است،
اندونزي  به  نفتی  غیر  صادرات  گسترش  جهت  مؤثري  اقدامات  باید  خصوص  دراین  که 
صورت پذیرد. روند منفی تراز تجاري در سالهاي اخیر شدت گرفته و تنها در سال 1381 و 
1382 اندکی کمتر شده  که به دلیل مشکالت ناشی از سونامی و سایر مشکالت اقتصادي 

اندونزي بوده است. 
در سالهاي اخیر به ویژه در پنج سال گذشته تحرکاتی براي گسترش فعالیتهاي تجاري 
به  توجه  با  است.  بوده  تأخیرهمراه  با  آنها  به  عمل  که  می رسد  نظر  به  اما  گرفته  صورت 

پتانسیلهاي موجود باید درجهت تغییر روند تجاري با اندونزي تالش کرد. 
جدول شماره 39 و نمودار 1، وضعیت تراز تجاري ایران و اندونزي را طی سالهاي اخیر 

نشان می دهد.

 جدول 39. بررسی 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 : گمرك جمهوري اسالمی و

1. (براي سال 1384 و 1385 به دلیل تفاوت زیاد با آمار گمرك از آمار ITC  استفاده شده است.)
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نمودار1.  تراز بازرگانی ایران با اندونزي از سال 1377 تا 1385

مهم ترین دالیل کسري تراز تجاري ایران به اندونزي به قرار زیر است:
 وجود بازار در کشـورهاي منطقه براي بسـیاري از کاالهاي ایرانی و بعد مسـافت با 

اندونزي
 آهنگ کند صادرات ایران به اندونزي (بسـیار کمتر از رشد واردات کشور) و آهنگ 

تند صادرات اندونزي به ایران (بیشتر از رشد صادرات  اندونزي )
 نداشتن شناخت از بازار و نا آشنایی با کشور اندونزي از سوي بازرگانان ایرانی 

 وجود رقباي قدرتمند در جنوب شـرقی آسیا که مبادالت تجاري زیادي با اندونزي 
دارند.

 2. واردات اندونزي از ایران
صادارت ایران به اندونزي تا قبل از سال 1365 صفر وتراز تجاري همواره منفی وبه نفع 
طرف اندونزیایی بوده است. درسال 1371 ارزش صادرات غیر نفتی ایران به اندونزي تنها 
برابر با 1/372 میلیون دالر بوده که نسبت به سال 1370 کاهش داشته است. درسالهاي 
بعد  صاردات ایران به اندونزي با افزایش همراه بوده و  در سال 74 میزان صادرات غیر 
به  صادرات   ،1370 دهه  سالهاي  بقیه  است.  رسیده  دالر  میلیون   7/4 میزان  به  نفتی 
اندونزي با نوساناتی همراه بوده، در بعضی از سالها بسیار کم و در بعضی سالها افزایش 
داشته تا در سال 1379 که به 12 میلیون دالر رسیده  است.  افزایش ارزش صادرات ایران 
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به اندونزي درهفت سال گذشته به دالیل مختلف از جمله افزایش قیمت نفت و مشتقات 
آن  روند صعودي پیموده وبنا بر گزارشهاي ITC   در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 (برابر 
1380 تا 1385) با میزان چهار درصد رشد سالیانه به  معادل 92میلیون دالر در سال 
2006 رسیده است. هرچند این مقدار کمتر از 0/2 درصد صادرات ایران است.  صادرات 
نفتی ایران به اندونزي نیز که تا سال 2003 ادامه داشته (هرچند بسیار کم بوده) از سال 

2004 قطع شده است.
مواد  نفتی،  مشتقات  از:   عبارت اند  اندونزي  به  ایران  صادراتی  کاالهاي  ترین  عمده 

شیمیایی و پتروشیمی، میوه وخشکبار، مواد معدنی و سنگ مرمر.
در ادامه به تحلیل صادرات برخی از کاالهاي ایرانی به اندونزي می پردازیم.

 2-1. مشتقات نفتی 
مشتقات نفت مهم ترین صادرات ایران به اندونزي بوده و 41 درصد از ارزش کل صادرات  
را به خود اختصاص داده است. قیر نفت، مومهاي نفتی، وازلین، پارافین  از محصوالت 

صادراتی این گروه است. 
آن 41  رشد  و  افزایشی  اخیر  سالهاي  در  اندونزي  به  محصوالت  این  صادرات  رشد  روند 

درصد بوده است.

2-2.  مواد شیمیایی (شامل مواد شیمیایی ارگانیک و سایر مواد 
شیمیایی) 

دومین گروه صادرات ایران به اندونزي مواد و محصوالت شیمیایی ارگانیک و غیره است 
که روي هم بیش از  54 درصد از صادرات را به خود اختصاص داده است. پارااکسیلین، 
الکل بنزن خطی، اتیلین، پروپلین، اتیلن،پروپیلن و بوتادین ملیح شده مهم ترین ماده 

شیمیایی صادر شده به اندونزي بوده است.
میزان رشد سالیانه صادرات مواد شیمیایی ارگانیک در فاصله 5 سال گذشته صفر درصد 
بوده اما سایر مواد شیمیایی به دلیل بسیار کم بودن صادرات آنها در سالهاي گذشته با 

وجود ارزش متوسط، افزایشی معادل 500 درصد در سال داشته است.
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2-3.  میوه تازه و خشک 
سومین گروه از محصوالت  صادراتی ایران به اندونزي میوه تازه و خشک است که نزدیک 
به 2/3 درصد صادرات را به خود اختصاص داده است. خرما مضافتی تازه یا خشک کرده، 

انجیر و انگور مهم ترین میوه تازه و خشک صادر شده به اندونزي بوده است.
میزان رشد سالیانه صادرات میوه تازه و خشک به اندونزي در فاصله سالهاي گذشته 5 

درصد بوده است.

2-4.  سنگ 
چهارمین محصول  صادرات ایران به اندونزي شامل سنگ و غیره است که بیش از 1/4 

درصد صادرات را به خود اختصاص داده است.
سنگ مرمر و تراش مهم ترین سنگهاي صادر شده به اندونزي بوده است صادرات این 

نوع سنگها به اندونزي در یکی دوسال اخیر شروع شده است.
جدول شماره40 و نمودار شماره 2، وضعیت صادرات ایران به اندونزي را نشان  می دهند.

 جدول 40. ارزش واردات اندونزي از ایران در سال 2006 به تفکیک 
گروه کاالیی 

نوع کاالردیف

واردات جهانی واردات از ایران

ارزش
رشد

سالیانه 
(درصد)

ارزش
سهم 
بازار 
جهانی

91,4534610654651جمع کل
37,70461190413131نفت و سوختهاي معدنی1
32,816034392031مواد شیمیایی ارگانیک2
16,1075007818441سایر محصوالت شیمیایی3

2,07353278441میوه تازه و خشک4
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83,7000.3 1,239سنگ و سایر مواد ساختمانی5
218147201-956مواد شیمیائی غیر ارگانیک6
187,403,5960.5-147رآکتور و ماشین آالت7
562,865,1080.9-135آهن و فوالد8
25782,3891.7-125پنبه9

خمیر چوب، مواد سلولزي، فیبري 10
4711852,7452.6و غیره

1906491 32سبزیجات خوراکی و ریشه ها11

نمک، آهک، گچ و سیمان، سنگ 12
243995561-32وسولفور

41347910-19قهوه و چاي13
428020 11سبزیجات، میوه، خشکبار14
10573,107,7830.2ابزار الکترونیکی15
*20897422*0سایر   16

ماخذ : گمرك جمهوري اسالمی

نمودار 2. ترکیب صادرات جمهوري اسالمی ایران به اندونزي در سال 2006
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3. صادرات اندونزي به ایران
واردات ایران از اندونزي در فاصله دو دهه گذشته همیشه بسیار زیادتر از صادرات به آن 

کشور بوده است. هرچند در دهه 1370 نوسانات فراوانی داشته است.
 درسال 1372میزان واردات ایران برا بر با 194/98 میلیون دالر بوده است. اما در سالهاي 
بعد از آن به 58 میلیون و با یک افزایش ناگهانی در سال 1375 به 205 میلیون می رسد. 

این نوسانات در دهه 70 ادامه داشته است.
بر اساس آمارهاي ITC  میزان صادرات اندونزي به ایران در سال 2006 برابر 313 میلیون 
دالر بوده و در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 سالیانه به میزان 25 درصد رشد داشته است 
که این میزان تنها 0/3 درصد از صادرات اندونزي را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر حجم 

مبادالت تجاري ایران و اندونزي بسیار کم است. 
عمده ترین کاالهاي وارداتی کشورمان از اندونزي عبارت اند از کاغذ و مقوا، الستیک و 
محصوالت وابسته به آن، چربی و روغنهاي نباتی ، منسوجات و رشته هاي سنتتیک و 
پلی استر، چربیهاي روغنی، مواد شوینده، چاي وقهوه، آهن وفوالد، ماشین آالت برقی.

جدول شماره 4 و نمودار شماره 3، وضعیت صادرات اندونزي به ایران را در سال 2006 
نشان  می دهند. 

جدول 41. ارزش صادرات اندونزي به ایران در سال 2006 به تفکیک گروه 
کاالیی 

عنوانردیف

صادرات به جهانصادرات به ایران 

ارزش 
رشد 

سالیانه 
ارزش(درصد)

سهم 
بازار 
جهانی

312,893251007986161جمع کل محصوالت
89,196312,805,3391.9کاغذ و مقوا و محصوالت آنها1

52,105845,529,1324.8الستیک و محصوالت الستیکی2
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50,63968606993915چربیها و روغنهاي حیوانی یا نباتی3

24,486251,357,6694.9رشته هاي سنتتیک4
22,966471,262,1320.4چدن، آهن و فوالد5

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

12,00521,150,2643.2الیاف سنتتیک یا مصنوعی7

9,259317,291,4090.4ماشین آالت و تجهیزات برقی8

عملیات تکمیلی منسوجات 9
15127,4900.8-7,312(رنگرزي، چاپ)

6,420574,362,3470.3رآکتورها و ماشین آالت 10

4,6081518836661محصوالت شیمیایی آلی11
169205604-3,079قهوه، چاي و ادویه12

2,954177065791سایر محصوالت شیمیایی13

5386,5940.8-2,021شیشه و مصنوعات شیشه اي14
1,60221172,1750.8سایر مصنوعات15
303,355,6253.1-1,383چوب و مصنوعات چوبی16
171,948,9681.4-1,254مبلمان و دکوراسیون منزل17

میوه  و خشکبار و خالل پوست 18
9652258090مرکبات

پالستیک و محصوالت 19
83910017380391پالستیکی

صابون، موم و شمع و مدلسازي 20
403767971-657آنها
ماخذ : گمرك جمهوري اسالمی
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نمودار 3. ترکیب واردات جمهوري اسالمی ایران از اندونزي در سال 2006

4. روابط اقتصادي دو کشور
مناسبات دو جانبه در فضاي جدید اندونزي طی چند سال گذشته شکل گرفته  و مقامات 
جمهور  رؤساي  سفر  اند.  داشته  رایزنی  و  دیدار  یکدیگر  با  مختلف  سطوح  در  کشور  دو 
سابق (عبدالرحمن وحید و خانم مگاواتی ) و رئیس جمهور فعلی آقاي یودویونو، رؤساي 
مجمع مشورتی خلق (امین رئیس و هدایت نور وحید )، رئیس مجلس نمایندگان (آونگ 
بهداشت،  معدنی،  منابع  انرژي   فناوري،  و  تحقیقات  تجارت،  خارجه،  وزراي   ،( الکسونو 
ورزش و جوانان و معاونین چند وزارتخانه، رئیس بخش خاورمیانه اتاق بازرگانی، بخش 
خصوصی و رئیس منطقه آزاد باتام به ایران و همچنین سفرجناب آقاي هاشمی رفسنجانی 
رئیس جمهور وقت کشورمان در تاریخ دهم شهریور ماه 1373 به جاکارتا جهت شرکت 
در کنفرانس غیر متعهدها جناب آقاي دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور  وقت، جناب 
آقاي دکتر احمدي نژاد ریاست محترم جمهور، حضرت آیت اهللا شاهرودي ریاست محترم 
قوه قضائیه، آقاي حداد عادل ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی، رحیم مشائی معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، وزراي محترم امور خارجه و 
بازرگانی، سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوري کشورمان به اندونزي، سفر دبیر کل وزارت 
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فرهنگ و گردشگري اندونزي به تهران و برگزاري جشنواره فرهنگی به اندونزي و متقابًال 
سفر هیئت نمایشگاه قرآنی سازمان فرهنگ و ارتباطات کشورمان به اندونزي، سفر رئیس 
اتاق بازرگانی ، نمایندگان مجلس و برخی از دیگر مقامات سیاسی، اقتصادي و پارلمانی 

کشورمان از اندونزي، از جمله موارد قابل ذکر هستند.
روابط و همکاریهاي دو کشور در مجامع و سازمانهاي بین المللی از جمله سازمان ملل، 
نهضت عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسالمی همواره دوستانه و هماهنگ  بوده و تا به 
حال نتایج مثبتی را به همراه داشته است. زمینه هاي بسیاري جهت ارتباط میان مسئوالن 
دوکشور وجود دارد؛ از جمله عضویت دو کشور درسازمانهایی نظیر G11,D8,OIC، جنبش 

غیر متعهدها، اوپک و... که موجب تثبیت روابط سیاسی شده است.

4-1.  سفرهاي مقامات
در شش سال گذشته مقامات رسمی دو کشور، بارها به صورت رسمی به کشور مقابل سفر 

کرده اند. در زیر، فهرست مهم ترین سفرهاي رسمی مقامات در کشور ارائه شده است:
 سـفر وزیر تحقیقات وفناوري اندونزي به کشـورمان بنابه دعوت جناب آقاي معین 

وزیرعلوم وتحقیقات وفناوري (12 لغایت 16اسفند 1381) وامضاي بیانیه مشترك.
 سـفر جنـاب آقاي دکتر والیتی فرسـتاده ویژه رئیس جمهور بـه اندونزي درتاریخ 

.1381/12/25
 سفرسرکار خانم کروبی جهت شرکت در اجالس زنان.

سـفر معـاون وزیر خارجـه اندونزي در اردیبهشـت مـاه 1382  به تهـران وامضاي 
یادداشت تفاهم مشاوره سیاسی دو جانبه.

سفر وزیر امور خارجه اندونزي در خرداد 1382  جهت شرکت دراجالس وزراي امور 
خارجه کنفرانس اسالمی.

. سفر جناب آقاي شریعتمداري به اندونزي در سال 1382 
 سـفر خانم مگاواتی رئیس جمهوري اندونزي به همراه خانم سـوائدي وزیر تجارت 

.8-D وصنعت به تهران در تاریخ 1382/11/29 جهت شرکت در اجالس
 سـفر آقاي معتمدي وزیر ارتباطات و فناوي اطالعات به همراه هیئت جهت شرکت 

در هشتمین اجالس کمیسیون مشترك در تاریخ 2/8 لغایت 83/2/11.
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 حضور هیئت اندونزیایی در نهمین اجالس کمیسـیون مشـترك اقتصادي وتجاري 
درتهران.

 سـفرجناب آقاي احمدي نژاد ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران در اردیبهشت 
ماه 1385.

 سـفر جناب آقاي حداد عادل رئیس محترم مجلس شـوراي اسـالمی کشورمان در 
بهمن ماه 1385

سفر حضرت آیت اهللا شاهرودي ریاست محترم قوه قضایی در اسفندماه 1385 
 سـفر هیئت اندونزیایی به ایران در خصوص مذاکره تجاري ترجیحی در اردیبهشت 

ماه 1385( دور اول مذاکرات)
 سـفرهیئت اندونزیایـی به ایران درخصـوص مذاکره تجارت ترجیحـی در آذر  ماه 

1385( دور دوم مذاکرات )
 سفر معاون محترم وزیر و مدیر کل صنایع کوچک ومتوسط وهیئت همراه ایران در 

سیزدهم شهریور ماه 1386
سفر رئیس جمهور اندونزي آقاي یودویونو در اسفند 1386  به ایران 

4-2. تفاهم نامه ها
فهرست مهم ترین یادداشت تفاهمها وموافقت نامه هایی که تا کنون بین ایران واندونزي 

منعقد شده به قرار زیر است:
 یادداشـتهاي تفاهم اولین تا چهارمین اجالس کمیسـیون مشترك اقتصادي ایران 

واندونزي تا قبل از سال 1378 
 یادداشـت تفاهم پنجمین اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي ایران و اندونزي،  در 

تهران، در مهرماه 1379
 یادداشـت تفاهم ششمین اجالس کمیسـیون مشـترك اقتصادي ایران و اندونزي 

جارکارتا در آبان ماه 1380
 یادداشت تفاهم هفتمین اجالس کمیسـیون مشترك اقتصادي ایران و اندونزي در 

آذرماه 1381
امضا و ابالغ موافقت نامه بازرگانی در سال 1382 
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( بیانیه مشترك ایران و اندونزي (مهرماه 1382 
 امضاي یادداشت تفاهم همکاریهاي منطقه آزاد کیش وشرکت توسعه صنعتی با تام 

اندونزي درسال 2004
 امضاي موافقت نامه همکاري مشارکت جامع اقتصادي وتجاري فیمابین دو کشور در 

خصوص توسعه تجارت (تعرفه هاي ترجیحی )درسال 2004
 امضاي یادداشـت تفاهم صندوق ضمانـت صادارت ایران وصنـدوق بیمه صادراتی 

اندونزي در سال 2004
 یادداشـت تفاهم هشـتمین  اجالس کمیسیون مشـترك اقتصادي ایران و اندونزي 
جاکارتا در آبان ماه 1383 و نهایی شـدن موافقت نامه هاي دو جانبه مهمی از جمله 
حمایـت متقابل از سـرمایه گذاري، اجتنـاب از اخذ مالیات مضاعـف، همکاریهاي 
گمرکـی، تضمین صادرات و مبارزه با مواد مخدر، مشـارکت در نمایشـگاه هاي بین 

المللی یکدیگر، تشکیل شرکتهاي سرمایه گذاري مشترك و....
 یادداشت تفاهم نهمین اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي ایران و اندونزي درتهران 
درخرداد ماه 1384 و امضاي موافقت نامه مشـارکت جامع اقتصادي، حمایت متقابل 
از سرمایه گذاري، یادداشت تفاهم همکاریهاي شیالت و مبارزه با مواد مخدر، تفاهم 
نامه براي حضور شرکتهاي بیمه وبانکهاي اندونزیایی درمناطق آزاد ایران وگسترش 
فعالیتهاي بانکی، موافقت نامه در زمینه  حمل ونقل وارتباطات، شـامل همکاریهاي 
پستی ومخابراتی و IT استفاده از فرودگاه پیام مدیریت فرکانس، برقراري سرویس 
رومینگ بین دو کشـور، توافق جهت همکاري در زمینـه تکنولوژي فضایی، دعوت 
از اندونزي براي پیوسـتن به کریدور شمال – جنوب، ارائه تسهیالت ترانزیتی براي 

.CIS صادرات اندونزي به کشورهاي
 موافقت نامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاري در اجالس نهم به امضا رسیده 

و در 84/5/6 به مجلس تقدیم شده است.
   یادداشـت تفاهم لغو روادید براي دارندگان گذرنامه هاي سیاسی و خدمت و اعالم 

همکاري ایران در ساخت پاالیشگاه 300 هزار بشکه اي در اندونزي.
 امضاي موافقت نامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف که در هشـتمین اجالس به امضا 

رسید و در اوایل سال85 نیز به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید.
شـش سـند همـکاري کـه در سـفر سـال 1385  جنـاب آقـاي احمـدي نـژاد 
 رئیـس جمهـور محتـرم کشـورمان بـه اندونـزي امضـا شـد بـه شـرح زیـر :
1- موافقت نامـه همکاري گمرکی  2- یادداشـت تفاهم همکاریهـاي انرژي ایران و 
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 -4  SMIS  اندونـزي   3- یادداشـت تفاهم همکاریهاي صنایع کوچک و متوسـط
یادداشـت تفاهم همکاریهاي علمـی و فنی   5- برنامه مبـادالت فرهنگی ایران و 

اندونزي 1385 تا 1387،  6- یادداشت تفاهم ساخت پاالیشگاه در اندونزي.
 امضاي قرارداد تشـکیل شـرکت مشـترك میان ایران و اندونزي براي ساخت یک 
کارخانه تولید کود شـیمیایی با سـرمایه گذاري مشـترك دو کشور در حوزه پارس 
جنوبی در سال 1385 که در زمان سفر آقاي حداد عادل به اندونزي صورت گرفت. 
ارزش این سـرمایه گذاري در حدود 700 میلیون دالر اسـت. از جمله مباحث مهم 
مطرح شده در این سفر تأسیس خط مستقیم هوایی بود که مقدمات آن فراهم آمده 

و به زودي عملی خواهد شد.
  امضاي تفاهم نامه همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار ایران با آژانس ناظر بر بازار 
سـرمایه و نهادهاي مالی اندونزي توسـط  علی صالح آبادي (رئیس سـازمان بورس 
و اوراق بهـادار) و فـواد رحمانی از اندونزي در بهمن 1386 شـامل تبادل اطالعات، 
همـکاري براي ارتقاي سـطح نقدینگی در بازارهاي اوراق بهادار دو طرف، بررسـی 
فرصتهـاي همکاریهـاي راهبردي جهـت پذیرش و داد و سـتد متقابـل، برگزاري 
دوره هاي آموزشـی و سـایر امور مرتبط در بازار سـرمایه و غیره بر اسـاس آخرین 
آمارهـا، بورس اندونزي در سـال 2007 میالدي با ارزش جـاري بیش از 200 میلیارد 

دالر در مکان دوم برترین بورسهاي قاره آسیا ( پس از چین) قرار دارد.
 امضـاي تفاهم نامه همکاري ایجاد پاالیشـگاه در اندونزي. مشـارکت سـاخت این 
پاالیشـگاه میان شـرکتهاي پترامینا (اندونزي )، پتروفیلد (مالزي) و توسعه صنایع 
پاالیشـی یکی از شـرکتهاي زیرمجموعه شـرکت ملی پاالیش و پخش فراوده هاي 

نفتی ایران است.

4-3. هیأتهاي تجاري
غالب تفاهمات انجام شده در زمینه هاي تجاري بوده و در جهت اجراي تفاهمات، تاکنون 
چندین هیئت میان دو کشور مبادله شده که نشان از اهمیت اسناد امضا شده از سوي 
طرفین و خواست و اراده سیاسی دو کشور در جهت اجراي توافقات دارد. سفرهاي متعدد 
طرف اندونزیایی به منظور ساخت پاالیشگاه، سفر هیئت وزارت صنایع اندونزي در راستاي 
اجراي مفاد سند همکاریهاي SMIS سفر هیئت مجلس و همچنین رئیس مجمع مشورتی 
خلق اندونزي به تهران و سفر آقاي دکتر علوي شهاب، نماینده ویژه رئیس جمهور اندونزي 
به منظور پیگیري اسناد امضا شده در جریان سفر رئیس جمهور کشورمان به اندونزي و 
همچنین سفر وزاري بهداشت و ورزش و جوانان اندونزي و طرح یادداشت تفاهم همکاریها 
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که مورد اخیر به امضا رسید، در همین راستا انجام پذیرفته است. سفر آقاي بروجردي 
رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس کشورمان به اندونزي و سفر رئیس 
قانون  مطالعه  براي  اسالمی  شوراي  مجلس  نمایندگان  همراه  به  ایران  مالیاتی  سازمان 
VAT و هیئت دوستی پارلمانی مجلس شوراي اسالمی به ریاست جناب آقاي محسنی به 

اندونزي و سفر مجدد علوي شهاب به تهران نیز قابل ذکر است. 
در زمینه برگزاري نمایشگاه تجاري تاکنون نمایشگاه مستقلی در اندونزي براي ایران یا 
برعکس برگزار نشده اما  در سال 2006 یک نمایشگاه هنر اسالمی ایران در گالري ملی 
اندونزي از سوي سازمان میراث فرهنگی برگزار شد و برنامه ریزي براي  برگزاري یک 
نمایشگاه تجاري اندونزي در کیش و یک نمایشگاه هنر اسالمی اندونزي در تهران  نیز در 
دست اقدام است. تفاهم نامه هاي فراوانی در زمینه تجاري به ویژه برگزاري نمایشگاه در 
دوکشور امضا شده و عملیاتی شدن آنها  در جریان است.  درهر حال شرکتهاي تجاري 
ایران و اندونزي اغلب در نمایشگاه هاي بین المللی دو کشور شرکت می کنند. اعزام رایزن 
بازرگانی به اندونزي از سوي سازمان توسعه تجارت ایران براي بازاریابی و مطالعات بازار 
در سال 1386 از جمله  فعالیتهاي مفید در زمینه گسترش تجارت بین ایران و اندونزي 

است.

5. زیرساختهاي موجود بین دو کشور 
بعد مسافت زیاد بین ایران و اندونزي  یکی از موانع براي برقراري ارتباط تجاري بین 
دو کشور بوده و ناآشنایی بازرگانان دو کشور از وضعیت بازار و ویژگیهاي اقتصادي و 

اجتماعی جوامع دو طرف یکی از دالیل عدم گسترش تجارت بین دو کشور است.
اطالع  همراه  به  اعتقادات مذهبی  ویژه  به  نزدیکی فرهنگی  بر  تکیه  با  که  است  الزم  اما 

رسانی مناسب، اقدامات عملی در زمینه تجارت مناسب با اندونزي انجام شود.

5-1. خطوط هواپیمایی 
هیچ پرواز مستقیمی بین ایران و اندونزي وجود ندارد و بازرگانان  معموالً از طریق سفر 
سفر  اندونزي  به  امارات  و  قطر  مانند  خارجی  هواپیمایی  خطوط  طریق  از  یا  مالزي  به 

می کنند.
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5-2. روابط بانکی 
متأسفانه روابط بانکی بین دو کشور چندان  مناسب نیست. زیرا دو کشور شعب بانک در 
کشورهاي یکدیگر ندارند. اما در اجالس مختلف اقتصادي بین دو کشور از جمله اجالس 
نهم کمیسیون مشترك در سال 1384 بر گسترش و ایجاد شعب بانکی در ایران و اندونزي 

تأکید شده است، اما هنوز اقدام عملی در این مورد انجام نشده است.

5-3. قابلیتها و ظرفیتهاي موجود 
تحقیقات انجام یافته نشان می دهدکه پتانسیل صادراتی ایران درتجارت کاالیی با اندونزي 
1497 میلیون دالر است که 27/5 میلیون دالر آن مورد استفاده تجار ایرانی قرار گرفته 
به عبارت  است.  درصد  حدود 2  مذکور  بازار  در  ایران  صادارتی  کارایی  ترتیب  است.بدین 
دیگر 98 درصداز ظرفیت بازار اندونزي که معادل 1469/5 میلیون دالر بوده، هنوز مورد 
توسعه  منظور  به  اقداماتی  چنانچه  است.  نگرفته  قرار  کشورمان  وبازرگانان  تجار  استفاده 
بازار،  کاهش وتسهیل در واردات کاالهاي ایرانی در دستور کار دوکشور قرار گیرند، با فرض 
اینکه تنها 49 درصد از کل پتانسل صادارتی ایران در تجارت با اندونزي تحقق یابد، آنگاه 
میزان صادرات ایران به اندونزي از مرز 734 میلیون دالر فراتر می رود و درچنین شرایطی 
پیشنهاد می شود کارایی صادرات غیر نفتی ایران دربازار اندونزي از دو درصد به 51 درصد 

یعنی بیش از 20برابر افزایش یابد.
کل پتانسیل غیر نفتی ایران در تجارت با اندونزي: 1497420  هزار دالر 

تعداد ردیف تعرفه اي که ایران داراي پتانسیل صادراتی است: 1653  ردیف تعرفه 
ارزش پتانسیل صادراتی تحقق یافته (واردات اندونزي از ایران : 91,453  هزار دالر 

درصد  درصد پتانسیل صادراتی تحقق یافته: 6/1 
درصد  درصد پتانسیل صادراتی تحقق نیافته: 93/7 

ارزش پتانسیل صادراتی تحقق نیافته: 1405967  هزار دالر 
 پیش بینی صادرات ایران به اندونزي در سالهاي آتی:

 درصد پتانسیل صادراتی قابل تحقیق: 48  درصد 
ارزش پتانسیل قابل تحقیق: 718761  هزار دالر 

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


138 / راهنماي تجارت با کشور اندونزي

کل ارزش صادرات غیر نفتی مورد انتظار درصورت تحقق: 746287  هزار دالر 
بررسی پتانسیل صادراتی ایران نشان می دهد که ایران در صادرات 1563 ردیف تعرفه، 
داراي پتانسیل صادراتی است که دراین میان براي تعداد 268 ردیف تعرفه اي پتانسیل 
صادراتی ایران بیش از یک میلیون دالر است و مجموع ارقام مذکور 1232 میلیون دالر 
از کل پتانسیل صادراتی را تشکیل می دهند. جدول شماره 42، فهرست مهم ترین اقالم 

پتانسیل دار صادراتی ایران به اندونزي را نشان می دهد.
جدول 42.  فهرست ده قلم از عمده ترین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با 

اندونزي ارزش : هزار دالر 

شرح کاالکدتعرفهردیف
ارزش کل 
پتانسیل 
صادارتی

درصد پتانسیل 
صادراتی تحقق 

یافته
1010430/46آلومینیوم غیرممزوج به صورت کار نشده1760110
863164/66بنزن (از هیدروکربورهاي حلقوي)2290220
6638527/65پاراکسیلن از هیدروکربورهاي حلقوي3290234
319937/61خرما تازه یا خشک کرده4080410
39241/66کربن (دوده وسایر اشکال کربن)5280300
22432/85وازلین، حتی رنگ شده 6271210

قیر وآسفالت، طبیعی، آسفالتیت و 7271490
191944سنگ آسفالت دار

روغن وسایر محصوالت که از تقطیر 8270799
17271/16قطرانهاي ذغال سنگ به دست می آید

212901/42تخم گشنیز 9090920
146951/12قیر نفت10271320

همچنین براي تعداد 1295 ردیف تعرفه اي، پتانسیل صادراتی ایران کمتر از یک میلیون 
پتانسیل  از  بخشی  تعرفه  ردیف  شش  تعداد  براي  تنها  مذکور  اقالم  درمیان  است.  دالر 
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صادارتی ایران تحقق یافته و براي اغلب ردیفهاي تعرفه اي باقیمانده، پتانسیل صادارتی 
کشورمان تحقق نیافته و کارایی صادارتی ایران در بازار اندونزي در حد صفر است که این 
ممکن است به دلیل نبودن بسترهاي مناسب براي توسعه صادرات به بازار اندونزي باشد. 
جدول شماره 43، پنج قلم کاالیی از پتانسیلهاي صادراتی تحقق یافته ایران به اندونزي 

را معرف می کند.

جدول 43. فهرست 5 قلم از عمده ترین پتانسیلهاي صادراتی تحقق یافته 
ایران درتجارت با اندونزي 

درصد پتانسیلشرح کاالکدتعرفهردیف
صادراتی تحقق یافته

گوگرد (از هر نوع به غیر از گوگرد تصفیه 12520300
99نشده)

43/04انجیر تازه یاخشک کرده 2080420
39/49زیره سبز 3090930
63/11پنیر، غیر از پنیر پودر یا رنده شده 4040630
19/6انگور خشک (کشمش)5080620

پروژه هاي  به  دولت  خاص  توجه  و  اندونزي  در  زیرساختها  توسعه  به  توجه  با  سو  یک  از 
عمرانی و از سوي دیگر توان باالي کشورمان در صادرات خدمات فنی و مهندسی زمینه هاي 
بسیاري براي فعالیت شرکتهاي کشورمان در اندونزي وجود دارد. در حال حاضر قرارداد 
پاالیشگاه 300 هزار بشکه اي میان طرفین به امضا رسیده است، افزون بر  ساخت یک 
یادداشت تفاهم ساخت کارخانه کود شیمیایی با مشارکت 50 درصدي طرفهاي اندونزیایی 
و شرکت پتروشیمی ایران در منطقه پارس جنوبی به امضا رسیده و مذاکرات نهایی میان 
با  را  پروژه  این  ساخت  گاز  فروش  فرمول  شدن  نهایی  با  است.  رسیده  پایان  به  طرفین 
همکاري پاالیش و پخش فراورده هاي نفتی کشور در حال اجرا دارد. کل سرمایه گذاري این 
طرح از سوي طرف اندونزیایی صورت می پذیرد. از جمله فرصتهاي موجود در این بخش 

هم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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 ساخت نیرو گاه گازي و آبی، سد سازي 
 توسعه شبکه گاز رسانی (انتقال و توزیع ) در اندونزي

 توسعه میادین گازي و استحصال گاز
 مشارکت و سرمایه گذاري در ساخت پاالیشگاه و تامین نفت سنگین مورد نیاز این      

پاالیشگاه (در چارچوب یادداشت تفاهم موجود )
 ساخت سازه هاي دریایی و خطوط انتقال گاز

 گاز سوز کردن خودروها ( حداقل در جاکارتا ) و ... 
.  Venture Joint مشارکت در پروژههاي مختلف صنعتی به صورت

 مشارکت در پروژه هاي نفت، گاز و پتروشیمی.
 مشارکت در طرحهاي استخراج معادن.

اگر چه براي این منظور باید توان فنی و مهندسی ایران به درستی به طرفهاي اندونزیایی 
معرفی شود. براي این منظور باید شرکتهاي کشورمان با حضور در نمایشگاه هاي اندونزي، 
توانمندیهاي صادرات خدمات فنی خود را ارائه کنند. حضور شرکت IOEC  از کشورمان 

در این خصوص تا کنون بسیار چشمگیر و با اهمیت بوده است.

(SWOT) 6. تحلیل موقعیت
در این قسمت براي ایجاد چشم انداز از وضعیت آتی روابط دو کشور وضعیت موجود را 

ارزیابی و تحلیل می کنیم.

6-1. نقاط قّوت رقبا 
قوي بودن اقتصاد کشورهاي رقیب مانند آمریکا، ژاپن، مالزي و سنگاپور 
همسایگی و نزدیکی جغرافیایی با بیشتر کشورهاي رقیب. 
 .(WTO) عضویت رقبا در سازمان تجارت جهانی

 پیشرو بودن بعضی از رقبا در بازار تولید هواپیما (مانند آمریکا)، خودروهاي سواري 
(ژاپن) و ماشین آالت صنعتی و ابزار الکترونیکی در سطح جهانی.

رقابتی بودن قیمت محصوالت کشورهاي رقیب (مانند چین) نسبت به ایران. 
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 داشـتن زیرساختهاي مناسـب (بانکی، کشـتیرانی، خطوط هــوایی، صدور ویزاي 
اقامت) با کشور اندونزي.

 داشـتن پیمانهاي سیاسی و اقتصادي با بسـیاري از کشورهاي رقیب مانند پیمان آ 
سه آن و غیره.

 نزدیکی اندونزي به غرب و کشورهاي داراي تجارت آزاد 

6-2. روشهاي رقبا براي بازاریابی در این کشور 
 استفاده از مطالعات بازار براي شناسایی سلیقه و ذائقه مشتریان.

 تطبیق محصوالت صادراتی با ویژگیهاي فرهنگی و مذهبی مردم اندونزي.
 به کارگیـري راهبرد هاي اسـتاندارد بازاریابی نظیر، بر پایی نمایشـگاه، تبلیغات از 

طریق ماهواره ها و سایر وسایل ارتباط جمعی. 
 افزایش کیفیت محصوالت با تدوین استانداردهاي الزم.

 رقابتی تر کردن قیمت کاالهاي عرضه شده از طریق کاهش قیمت.
 ایجاد بسترهاي مناسب توسعه صادرات از جمله روابط بانکی، خطوط هواپیمایی

 فعال کردن نمایندگیهاي سیاسی و تجاري کشورهاي رقیب در اندونزي در زمینه هاي 
اقتصادي، سرمایه گذاري و بازرگانی.

 انجام تحقیقات مداوم در جهت توسعه و تنوع محصوالت.
 حضور مداوم شرکتهاي کشورهاي رقیب در اندونزي و مشارکت در سرمایه گذاریها

استفاده  موقعیت  تحلیل  روش  از  اندونزي  و  ایران  تجاري  روابط  ارزیابی  و  بررسی  براي 
می کنیم. براي این منظور نخست ضعفها و قوتهاي روابط دو کشور را بررسی کرده و سپس 

فرصتها و تهدیدات موجود را تحلیل می کنیم. 
جدولهاي شماره 44 و 45، عوامل مؤثر بر روابط تجاري ایران واندونزي را ارائه می کنند.
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جدول 44. نقاط ضعف و قوت روابط تجاري ایران و اندونزي 

قوتها                                                   ضعفها                                   

 نداشتن شناخت صحیح از سالیق و الگوهاي 
مصرفی مردم، اقتصاد و فرهنگ اندونزي.

و  بانک  قبیل  از  الزم  ساختهاي  زیر   کمبود 
خطوط هوایی مناسب .

 کیفیت پائین بعضی از محصوالت صادراتی 
کشور و نداشتن قدرت رقابت با سایر کشورهاي 

رقیب.
زمینه  در  ویژه  به  مناسب  بازاریابی   کمبود 
و  میوه  پتروشیمی ،  و  شیمیایی  محصوالت 
و  فنی  خدمات  و  شکالت  و  شیرینی  خشکبار، 

مهندسی از جمله نفت و گاز 
براي  رسانه اي  تبلیغات  از  نکردن  استفاده    

معرفی محصوالت.
 کوچک بودن اندازه بنگاه هاي صادراتی ایران 

در مقایسه با رقبا.
مناسب  اقتصادي  و  مالی  توان   نداشتن 

صادرکنندگان ایرانی در مقایسه با سایر رقبا.
در  گذاري  سرمایه  براي  الزم  کشش  فقدان    

اندونزي از دید تجار ایرانی.
گسترش  براي  عملیاتی  برنامه ریزي  فقدان    

صادرات به طور عام و اندونزي به طور خاص.

 .نزدیکی فرهنگی و مذهبی با مردم اندونزي.
از  بعضی  براي  صادراتی  زمینه هاي   وجود 
محصوالت ایران به ویژه خدمات فنی و مهندسی 

و سرمایه گذاري در بخش نفت و گاز.
دو  بین  تجاري  مبادالت  حجم  نسبی   رشد 

کشور به ویژه بعد از انقالب اسالمی .
 حسنه بودن روابط تجاري - اقتصادي فی مابین 
طی  کشور  دو  تجاري  و  سیاسی  مقامات  سفر  و 

سالهاي اخیر.
 عضویت دو کشور در پیمانهاي مختلف سیاسی 
واقتصادي نظیر غیر متعهدها و اوپک و نزدیکی و 

تفاهم سیاسی موجود بین دو کشور. 
ایران  در  الزم  مهندسی  و  فنی  امکانات   وجود 
در زمینه هاي مختلف  و نیاز اندونزي به این دانش 

و سرمایه
ساخت  براي   ایران  فنی  توان  بودن  باال    
سازه هاي  سد،  نیروگاه،  گازرسانی،  شبکه هاي 

دریایی و..... در اندونزي
گذاري  سرمایه  و  فنی  مشارکت   امکان  
مورد  سنگین  نفت  تامین  و  پاالیشگاه  درساخت 

نیاز پاالیشگاه ها 
و  کشور  دو  بین  تجاري  متعدد  توافقات   وجود 

باز بودن راه براي فعالیتها
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جدول 45. فرصتها و تهدیدات روابط تجاري ایران و اندونزي

فرصتها   تهدیدها   

 مشکالت سیاسی و ناامنیهاي قومی در اندونزي 
و اثر آن بر سرمایه گذاریهاي خارجی.

خرید  قدرت  بودن  کم  و  فقر   سطح  بودن   باال 
مردم اندونزي.

 وجود احتمال براي وقوع بالیاي طبیعی به دلیل 
وضعیت جغرافیایی خاص

اندونزي  در  تبلیغ  و  توزیع  در  مشکالت  وجود    
(جزیره هاي  خاص  جغرافیایی  وضعیت  دلیل  به 

فراوان).
ایران  بانکی  و  مالی  ساختارهاي  در   مشکالت 

وفقدان زیر ساختهاي مالی مناسب بین دو کشور.
و  مناسب  منظم،  نقل  و  حمل  سیستم   نبودن 

کافی بین دو کشور.
 اشباع بازارها و تشدید رقابت با کشورهاي حوزه 

جنوب شرقی آسیا.
مانند  اندونزي  بازار  در  قوي  رقباي   وجود 

سنگاپور، آمریکا، مالزي، چین و ژاپن.
و  اقتصادي  فعاالن  کافی  اطالعات   نداشتن 

بازرگانان دو کشور از بازار اندونزي.
 کیفیت نامرغوب بعضی از کاالهاي اندونزي.

 بعد مسافت جغرافیایی دو کشور. 

و  فرهنگی  دینی،  فراوان   مشترکات 
اجتماعی بین دو کشور.

مشترك  کمیسیون  اجالس    10 برگزاري 
دو  مقامات  عالقه  و  کشور  دو  بین  اقتصادي 

کشور به گسترش روابط.
تفاهم  یادداشت  و  موافقت نامه ها   امضاي 
جمله  از  کشور  دو  بین  مختلف  زمینه هاي  در 
در  نامه ها  موافقت  سایر  و  ترجیحی  تجارت 

جهت از بین بردن موانع تجاري و اقتصادي
 افزایش حجم مبادالت تجاري بین دو کشور 

و مثبت بودن تراز تجاري به نفع ایران.
مهندسی  فنی،  خدمات  بزرگ  بازار   وجود 
در اندونزي به ویژه در بخش انرژي، راه سازي، 

سد، نیروگاه و غیره.
  وجود روابط سیاسی مناسب بین دوکشور 
و عالقه دولت مردان دو کشور براي گسترش 

روابط تجاري و اقتصادي و فرهنگی
کشور  (چهارمین  اندونزي  زیاد   جمعیت 
براي  مناسب  بازار  نتیجه  ودر  دنیا)  پرجمعیت 

بسیاري از کاالهاي ایرانی
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6-3. ارزیابی محیط بازاریابی بازار اندونزي
در این قسمت، محیط بازاریابی حاکم بر بازار اندونزي را ارزیابی می کنیم:

نظام بازرگانی: سطح تعرفه هاي پائین، عضویت در سازمان تجارت جهانی، داشتن رقباي 
بسیار قوي در بازار، دسترسی باال به بازار اتحادیه اروپا، رابطه تجاري گسترده با کشورهاي 
جنوب شرقی آسیا،  آمریکا، ژاپن و چین،  بازاریابی گسترده و تسهیل صادرات، عضویت در 
آسه آن، تسهیالت فراوان براي سرمایه گذاري خارجی، پراکندگی جمعیت زیاد و شرایط 

مشکل توزیع کاال. 
وضعیت اقتصادي: داراي مردمی نیمه فقیر با درآمد سرانه به نسبت کم، طبقه متوسط رو 
به رشد، با قدرت خرید محدود و سطح زندگی متوسط، برخورداري از نرخ ارز تقریبآ ثابت 

و تورم متوسط، در حال گذران دوره اصالحات اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي خوب. 
وضعیت سیاسی ـ قانونی: وضعیت سیاسی نیمه پایدار رو به رشد، اختالفات قومی زیاد، 
امنیت اقتصادي کم، قوانین و مقررات  به نسبت با ثبات و در حال توسعه با سخت گیري 
کم، حرام و غیرقانونی بودن مصرف مواد مخدر، سخت گیر نبودن در اعطاي ویزاي اقامت 

و تجارت و غیره.
وضعیت فرهنگی : داراي آداب و سنن وتعصبات خاص قومی در ایاالت مختلف، مهمان 
نواز، سّنت گرا، مهربان و پاي بند به اصول اخالقی،  احترام زیاد به شریعت و شئونات دینی، 
تنّفر و انزجار از سوء  استفاده و بدقولی در معامالت تجاري، عدم پایبندي به زمان، داراي 
اعتقادات فرهنگی کامًال خاص، جامعه سنتی سلسله مراتبی، احترام به افراد بر اساس سن 

و مقام و درجه، عالقه مند به موسیقی، سینما، تلویزیون و تئاترهاي عروسکی.

6-4. راهبرد پیشنهادي بازاریابی کاالهاي ایرانی در بازار اندونزي
به  ایران  صادراتی  اقالم  روند  و  ضعیت  و  خصوص  در  شده  انجام  بررسیهاي  به  توجه  با 
اندونزي،  وارداتی  ساختار  و  ایران  کشور  صادراتی  توان  و  ظرفیتها  همچنین  و  اندونزي 

راهبردهاي بازاریابی زیر، جهت بسترسازي در توسعه صادرات کشورمان ارائه می شود:
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الف) راهبرد نفوذ در بازار از طریق مطالعات و تدوین طرحهاي بازاریابی
با توجه به این نکته که اندونزي کشوري چند فرهنگی و به شدت پلورال است، شناسایی 
این  به  عرضه  قابل  کاالهاي  براي  بازار  توسعه  و  حفظ   , ایجاد  و  خواسته  تشخیص  نیاز, 
کشور، بایستی بر اساس شناخت ویژگیهاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی مشتري  انجام 
شود.  به همین جهت الزم است که مطالعات بازار براي کشور اندونزي انجام و طرحهاي 
بازار یابی بر اساس آن آماده شود. الزم به ذکر است که مطالعات بازار بر اساس ویژگیهاي 
مردم کشورها در موسسات تحقیق بازار جهانی انجام می شود که می توان آنها را خریداري 
کرد. بر اساس بررسیهاي انجام شده، مردم اندونزي شناخت کمی از ایران و کاالهاي ایرانی 
دارند که بایستی با ایجاد نمایشگاه ها و تبلیغات از طریق وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون، 
ماهوار ه ها، سایتهاي تجاري نمایشگاه ها و غیره در جهت شناسایی کاالها و خدمات قابل 
ارائه بازاریابی کرد. الزم به ذکر است که استفاده از واسطه هاي اغلب سنگاپوري براي صادر 

کنندگان و بنگاه هاي صنعتی کوچک و متوسط الزم است.

ب) راهبرد تمرکز بر کاالهاي داراي مزیت نسبی
با توجه به روند کاهشی بعضی از کاالهاي صادر شده، باید افزون بر آسیب شناسی صادرات 
این کاالها بر صادرات محصوالتی نظیر، مواد شیمیایی و پتروشیمی ، مشتقات نفت ، میوه 
و خشکبار ، سنگ مرمر که داراي روند افزایشی هستند  اقدام شود. افزون بر آن امکان 
صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاري مشترك در زمینه هاي ایجاد پاالیشگاه  
ساخت نیروگاه گازي و آبی،  شبکه گازرسانی ، توسعه میادین گازي و استحصال گاز و 
طرحهاي مشابه  نیز وجود دارد. به نظر می رسد باتوجه به نیاز بازار و رقباي قوي، بهتر 
است ایران تمرکز خود را در مرحله اول بر خدمات فنی و مهندسی قرار داده و در مراحل 
بعدي و بعد از شناخت بیشتر از بازار براي صادرات سایر کاالها اقدام کند. این سیاست 
مورد توجه مسئوالن نیز بوده و به نظر می رسد سرمایه گذاري براي ایجاد  پاالیشگاه و یا 

صحبت در زمینه تأسیس کارخانه کود شیمیایی در همین جهت قابل ارزیابی باشد.

7. نتیجه گیري و پیشنهادات
با توجه به وسعت تفاهم نامه هاي منعقده و سفر مقامات سیاسی و تجاري د و کشور در 
طول شش سال گذشته، بسیاري از راه کارهاي  قابل ارائه در کمیسیونهاي تخصصی بین 
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دو کشور بررسی و اجرایی  شده است. بنابر این در این بخش افزون بر مرور آنها، موانع 
اجرایی و راهبردهاي جدید نیز بررسی می شوند. 

7-1. زیرساختها
عمده ترین راهبردها براي گسترش زیرساختها شامل موارد زیر است:

ایجاد زیر ساختهاي مالی
براي ساماندهی روابط  پولی که بر اساس توافقات به عمل آمده امکان ایجاد شعبه بانکهاي 
ایرانی در اندونزي در دست بررسی است. ایجاد شعبه هاي بانکهاي خصوصی نظیر بانک 

سامان و پارسیان در جاکارتا می تواند در این زمینه راهگشا باشد.  

راه اندازي خطوط هوایی
در شرایط حاضر هیچ خط هوایی مستقیمی بین ایران و اندونزي وجود ندارد و الزم است 
براي فعال شدن روابط تجاري، خطوط هوایی بین دوکشور حداقل یک یا دو بار در هفته 

حداقل به وسیله شرکتهاي هواپیمایی خصوصی ایجاد شود.

فعال شدن و اجرایی شدن موافقت نامه هاي تجاري و سرمایه گذاري
و  ایران  بین  نامه  تفاهم  ده ها  و  اقتصادي  مشترك  کمیسیون  جلسه  تاکنون 9  چند  هر 
اندونزي برقرار شده و با توجه به عضویت ایران و اندونزي  در سازمانهاي مختلف نظیر 
G11,D8,OIC، اوپک و... هنوز هم تجارت بین دو کشور در سطح مطلوبی قرار نداشته و به 
ویژه از طرف ایران که همیشه تراز تجاري منفی بوده است. دلیل این امر عملیاتی نشدن 
بسیاري از تفاهم نامه ها و قراردادهاي تجاري بین دو کشور است که در هردو کشور به 

دلیل مقررات دست و پاگیر موفق به استفاده مطلوب از تفاهم نامه ها نشده اند.

سرعت در اجرایی شدن موافقت نامه هاي گمرکی
موافقت نامه تجارت ترجیحی،  فصل مهمی در تجارت ایران و کشورهاي مختلف از جمله 

اندونزي است. اهداف این موافقت نامه ها به شرح زیر است :
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 تقویت روابط اقتصادي و سیاسی میان طرفهاي متعاهد. 
 افزایش حجم تجارت کاال بین طرفهاي متعاهد. 

 ایجـاد محیطـی قابل پیـش بینی و امن تر براي رشـد پایدار تجـارت بین طرفهاي 
متعاهد.

 تقویت و گسترش تدریجی این ترتیبات تجاري ترجیحی.
 گسترش تجارت دوجانبه از طریق جست و جوي حوزه هاي جدید همکاري.

 تسهیل متنوع سازي کاالهاي مبادله شده بین طرفهاي متعاهد.
 تشویق رقابت بیشتر درمیان مؤسسات تجاري.

 کمک به توسـعه و گسـترش تجارت دوجانبه و جهانی به طـور هماهنگی از طریق 
حذف موانع فرا راه تجارت.

افزون بر موافقت نامه تجارت ترجیهی، موافقت نامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف، تشکیل 
شرکتهاي سرمایه گذاري مشترك، موافقت نامه مشارکت جامع اقتصادي، حمایت متقابل 
از سرمایه گذاري، موافقت نامه همکاري گمرکی و ده ها تفاهم نامه تجاري دیگر امضا شده 
اندونزي  و  ایران  تجاري  همکاریهاي  در  جهش  براي  را  شرایط  آنها   شدن  عملیاتی  که 
فراهم می کنند. این موافقت نامه ها  تعرفه هاي موجود بین دو کشور را تعدیل و همکاریهاي 
تجاري را ساده تر می کنند و اجرایی شدن آنها می تواند تأثیر عمیقی بر روابط تجاري دو 

کشور داشته باشد. 

7-2. روابط دوجانبه
جریان  در  اقداماتی  تجاري  زمینه هاي  در  ویژه  به  جانبه  دو  روابط  شدن  فعال  زمینه  در 
است. فرستادن رایزن بازرگانی به اندونزي از سوي سازمان توسعه تجارت ایران از جمله 
اقداماتی است که براي اطالع رسانی به بازرگانان ایرانی از وضعیت تجاري اندونزي صورت 
گرفته است. فعال سازي اتاقهاي بازرگانی دو کشور نیز از جمله اقدامهاي پیشنهادي براي 

گسترش تجاري است.
 در مجموع با وجود حجم باالي مناسبات و دیدار مقامهاي اقتصادي دو کشور، هنوز حجم 

تجاري بین دو کشور به اندازه کافی نرسیده است. 
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7-3. بازاریابی
شده  انجام  گذشته  سالهاي  در  نمایشگاه  ایجاد  زمینه  در  فعالیتهایی  بازاریابی،  بخش  در 
است. هیئتهاي تجاري و صنعتی فراوانی نیز رفت و آمد داشته اند، اما براي توسعه بازرگانی 
نیاز به گسترش این فعالیتها به صورت سازماندهی شده و منظم است. از دیگر مـواردي 
موارد  این  به  می توان  است  مؤثر  کشورها  سایر  و  اندونزي  در  بازاریابی  زمینـــه  در  که 

ارشاره کرد:

انجام فعالیت در زمینه افزایش کیفیت محصوالت ایرانی و تبلیغات مناسب براي 
آنها  

با توجه به قدرت رقباي ایران در بازار اندونزي نیاز به افزایش کیفیت محصوالت وجود دارد، 
هر چند در بعضی از محصوالت کیفیت کاالهاي ایرانی خوب ارزیابی می شود. فعالیتهاي 
تبلیغاتی براي محصوالت ایرانی به هیچ وجه کافی نیست و با توجه به حجم عظیم تبلیغات 
رقبا الزم است که در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. شرکت در نمایشگاه هاي اندونزي 

براي معرفی کاالهاي ایرانی نیز می تواند مدنظر قرار گیرد.

انجام  تحقیقات بازار
اهمیت  آنها،  خواسته هاي  و  نیازها  از  آگاهی  و  اندونزي  بازارهاي  از  خریداران  شناخت 
فراوانی در موفقیت طرحهاي بازار یابی دارد به ویژه آنکه فرهنگ اندونزي با سایر فرهنگها 
تفاوتهاي بسیاري دارد و اقوام متفاوتی در این کشور سکونت دارند. بدون انجام تحقیقات از 
بازار، رسیدن به موفقیت تجاري بسیار مشکل است. متأسفانه تحقیقات بازار دقیق و علمی 
در ایران بسیار اندك است. موسسات تحقیقاتی معتبر خارجی تحقیقات بازار مفصلی براي 

اغلب محصوالت و کشورها دارند که در صورت نیاز می توان آنها را خریداري کرد.

برگزاري همایش و کنفرانس و اعزام هیئت تجاري
در زمینه اعزام هیئتهاي تجاري، فعالیتهاي انجام شده در سالهاي گذشته فراوان بوده  و 
با توجه به حجم تجارت بین ایران و اندونزي به ویژه درطرف ایرانی که تراز تجاري منفی 
آشنــا  موجود  مسائل  به  بتوان  تا  شود  نقد  و  بررسی  فعالیتها  این  که  است  الزم  است، 
شده و از نتایج آن استفاده کرد. برگزاري همایشها و سمینارها براي شناسایی فرصتهاي 
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اقتصادي و تجاري بین دو کشور نیـــز می تواند راهگشا باشد. با توجه به وجود قابلیت ها و 
ظرفیتهاي موجود دو کشور، به نظر می رسد که مبادله هیئتهاي تخصصی تجاري، صنعتی 
در زمینه هاي مختلف صنایع و خدمات فنی و مهندسی نیز بسیار موثر است. اعزام هیئت 
همایش  برگزاري  و  تجاري  روابط  سطح  ارتقاي  منظور  به  اندونزي  به  صنعتی  و  تجاري 
موارد  دیگر  از  نیز  ایران  و  اندونزي  در  کشور  دو  تجاري  و  اقتصادي  فرصتهاي  شناسایی 

مفید است.

توسعه گردشگري 
جهانگردي به عنوان یک صنعت جدید وپردرآمد در اندونزي توانسته است تعداد زیادي 
کشور  دراین  کند.  خود  نصیب  را  خوبی  ودرآمد  جذب  کشور  این  به  را  جهان  مردم  از 
به  می توان  آن  ازجمله  که  گرفته  صورت  جهانگرد  جذب  منظور  به  مناسبی  سیاستهاي 
جهت  ویژه  مکانهاي  و  هتلها  ساخت  همچنین  و  گردشگران  اغلب  براي  ویزایی  معافیت 
آن،   مذهبی  معابد  و  جاوه  جزیره  آتشفشانی  چشم انداز  برد.  نام  غیره  و  توریستها  اقامت 
مراسم مذهبی مردم، آب وهواي گرمسیري وجنگلهاي سرسبز و غیره جاذبه زیادي براي 
جهانگردان داشته وصنعت جهانگردي را به سومین منبع درآمد ارزي کشور تبدیل کرده 
است. ایران نیز با توجه به جاذبه هاي تاریخی، طبیعی، هنري و مذهبی خود می تواند در 
این زمینه اقدام کرده و با استفاده از تجربیات اندونزي و سایر کشورهاي مسلمان ، صنعت 
مردم  اکثریت  که  ویژه  به  کند.  فعال  مناسب  بازاریابیهاي  کمک  به  را  ایران  گردشگري 
این  بر  افزون  ندارند.  ایران  مردم  با  آشکاري  فرهنگی  تضاد  و  هستند  مسلمان  اندونزي 
گسترش گردشگري سبب خواهد شد که مردم این کشور با فرهنگ ایرانی آشنا شوند که 

این موضوع براي گسترش فعالیتهاي تجاري نیز اهمیت خواهد داشت.

7-4. مکانیسم هاي پیشنهادي جهت برتري بر رقباي منطقه اي وجهانی 
براي گسترش صادرات به طور کلی  باید به عوامل  متعددي نظیر موارد زیر توجه کرد:

کاهش تعرفه ها 
در این زمینه طرح تجارت ترجیحی بسیار مناسب بوده و مذاکرات دیگري نیز براي کاهش 

بیشتر تعرفه ها براي سالهاي آتی در جریان است.
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بازاریابی گسترده 
از  می توان  نوین  ابزارهاي  از  استفاده  و  صحیح  تبلیغاتی  مکانیسمهاي  وجود  صورت  در 

تبلیغات براي گسترش صادرات استفاده کرد. 

تسهیل مقررات صادراتی 
هر دو طرف ایران و اندونزي در مذاکرات خود غالباً بر تسهیل  مقررات صادراتی تأکیــــــد 
داشته اند. اما توافقات انجام شده هنوز عملیاتی نشده و بعضی از آنها با وجود گذشت مدت 

طوالنی به مرحله اجرا نرسیده است.

تنوع تولید کاال و افزایش کیفیت 
مقایسه با کشورهاي جنوب شرقی آسیا  محصوالت و تنوع آن، ایران در  از نظر کیفیت 
وضعیت مناسبی ندارد و رقباي ایران در بسیاري از زمینه ها از ایران بهتر هستند. کوشش 
در جهت تنوع تولید و افزایش کیفیت می تواند در موفقیت بازار نقش زیادي داشته باشد.

کاهش هزینه هاي مالی و اداري و تجاري 
از جمله مشکالت دیگر، باال بودن هزینه ها و زمان بر بودن فعالیتهاي اداري و تجاري است. 
اندونزي مانند بسیاري از کشورهاي در حال توسعه به شدت بروکراتیک است و ایران نیز 
در این زمینه دست کمی از بقیه کشورهاي مشابه ندارد. هرچند دولت اندونزي مقرراتی 
براي کاهش زمانی فعالیتهاي اداري وضع کرده اما با توجه به فراوانی قوانین محلی در این 

کشور و لزوم تغییرات در آنها این مشکل در کوتاه مدت حل شدنی نیست. 
ایران نیز باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد و با بررسی علمی و ایجاد راهکارهاي 

مناسب، موانع موجود را برطرف کند.

نظام قیمت گذاري صحیح
نظام قیمت گذاري براي محصوالت صادراتی باید علمی و سیستماتیک باشد. براي رقابت 
الزم  نیز  رقیب  کشورهاي  سیاسی  و  اقتصـــادي  تحوالت  از  آگاهی  صادرات،  زمینه  در 
است. به نظر نمی رسد که نظام قیمت گذاري براي محصوالت صادراتی ایران از مقررات و 
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قوانین علمی پیروي کند. رقابت با کشورهایی نظیر چین، نیاز به بازنگري قیمت گذاریها 
دارد.

افزون بر آن با عنایت به رقباي قوي ایران در اندونزي، می توان از راهبردهاي خاص  بهره 
گرفت. از جمله این راهبردها استفاده از مزیتهاي نسبی ایران در عرضه خدمات فنی و 
مهندسی و سرمایه گذاري مشترك در بخشهاي، نفت و گاز، سد سازي، نیروگاهی و سایر 

فعالیتهاي تجاري و اقتصادي است.
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ترتیبات تجارت ترجیحی (PTA) درخواستی اندونزي با ایران 

مالیاتتعرفهشرحکد HSشماره

میگو و روبیان، یخ زده1030613
Shrimps and prawns510

عسل طبیعی                                      2040900
Natural honey510

پیاز و موسیر تازه یا سرد کرده 3070310
Onions and shallots010

خرما، تازه یا خشک کرده4080410
Dates                                                          510

5080520
نارنگی

Mandarins (including tangerines and 
satsumas) ; clementines ,wilkings and similar 

citrus hybrids

2510

سیب تازه  6080810
                                                                               Apples510

میوه هاي تازه 7081090
 (Other) otherfruit,fresh510

8150790
روغن سویا و اجزاي آن حتی تصفیه شده ولی از لحاظ 

شیمیایی تغییر نیافته
 (Other) soya-bean oil and its fractions

010
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9151620

چربیها و روغنهاي نباتی و اجزاي آنها، جزا و 
کالهیدروژنه شده، انتراستریفیه و استریفیه، یا 

االنیدینیزه، حتی تصفیه شده اما به نحو دیگري آماده 
نشده

Vegetable fats and oils and their fraction

1010

10170490
شیرینی (همچنین شکالت سفید)، بدون کاکائو، غیر 

از آدامس
(Other) sugar confectionery 

1010

11180690
شکالت و سایر فراورده هاي خوراکی داراي کاکائو به 

صورت تخته و بلوك، میه یا قلم
(Other) chocolate and cocoa powder 

1510

12190219
خمیرهاي غذایی پخته نشده و آماده نشده به نحوي 

دیگر از قبیل اسپاگتی، ماکارونی، رشته فرنگی، الزانیا، 
نیوکی، رادیولی، کان نللونی، کوسکوس

(Other) uncooked pasta 

510

انواع ویفر13190530
Sweet biscuits ;waffles and wafers1010

14190590

محصوالت خبازي، نان شیرینی سازي و بیسکویت 
سازي، حتی داراي کاکائو، فطیر، کاسه خالی براي 
مصارف دارویی، خمیر براي الك و مهر خمیرهاي 

خشک کرده، آرد، نشاسته یا فکول به شکل ورق و 
محصوالت همانند

(Other) bread ,pastry ,cakes ,biscuits  

1010

15200290
گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا 

جوهر سرکه
(Other) tomatoes prepared 

510

16220210
آب همچنین آبهاي معدنی و آبهاي گازدار شده که به 
آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبو کننده 

اضافه شده باشد
Waters,including mineral waters

1010

17250100
نمک (همچنین نمک آماده براي سر سفره و نمک 
تقلیب شده) و کلرور سدیم  خالص حتی به صورت 

محصول در آب،آب دریا
Salt and pure sodium chloride

1010
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18250700
کالوئن و سایر خاکهاي رس کائولینی، حتی تکلیس 

شده
Kaolin and other kaolinic clays, whether or 

not calcined

510

                                                                           بنتونیت19250810
Bentonite     010

سنگ گچ، انیدریت 20252010
Gypsum ; anhydrite  510

21252910
فلداسپات

Feldspar; leucite  , nepheline and nepheline 
syenite; fluorspar

010

22270750

مخلوطهاي هیدروکربورهاي بودار که در 250 درجه 
سانتی گراد که  65 درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر 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 مایع شده                                23271112
 Propane510

24271290
وازلین، موم پارافین، موم نفتی با ذرات ریز متبلور، موم 

اسالك، اوزوکریت، موم لین یبت، تورب
Other (petroleum jelly , paraffin wax)

010

قیر نفت 25271320
Petroleum bitumen510

26280200
گل گوگرد، گوگرد تصعید شده و گوگرد رسوب کرده 

پرسپیتید، گوگرد کلوئیدال
Sulphur, sublimed or precipitated

010

27280300
کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن)

Carbon (carbon blacks and other forms of 
carbon not elsewhere specified or included)

510

28281820
اکسیدهاي آلومینیوم (غیر از کورندون مصنوعی)
Aluminium oxide , other than artificial 

corundum
010
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اتیلن (هیدرو کربورهاي غیر حلقوي اشباع نشده)29290121
Ethylene (acyclic hydrocarbons)010

                                           بنزن (از هیدروکربورهاي حلقوي)30290220
Benzene010

                                        تولوئو (از هیدروکربورهاي حلقوي)31290230
Toluene010

o-xylen010 اوتر- اکسیلن از هیدروکربورهاي حلقوي32290241

پارا – اکسیلن از هیدروکربورهاي حلقوي                                 33290243
xylene-p010

34292211
منو اتانل آمین و امالح آن ( از ترکیبات امینه داراي 

عامل اکسیژنه به جز آنهایی که داراي عوامل اکسیژنه 
مختلف هستند)

Monoethanolamine and its salts

510

35292212
دي اتانل آمین و امالح آن (از ترکیبات امینه داراي 

عامل اکسیژنه به جز آنهایی که داراي عوامل اکسیژنه 
مختلف هستند)

Diethanolamine and its salts

510

36300390

داروهاي متشکل از محصوالت مخلوط شده با یکدیگر 
که به منظور درمان یا پیشگیري از بیماري تهیه شده 
ولی به مقادیر معین یا به اشکال یا در بسته بندیهاي 

خرده فروشی عرضه نشده باشد.
other (medicaments)

510

37300490

داروهاي متشکل از محصوالت مخلوط شده با یکدیگر 
که به منظور درمان یا پیشگیري از بیماري تهیه شده 
ولی به مقادیر معین یا به اشکال یا در بسته بندیهاي  

خرده فروشی عرضه شده باشد .   
other (prophylactic uses ,put up in measured 

does)

010

38320890
رنگها و ورنیها بر اساس پلیمرهاي سینتتیک یا 

پلیمرهاي اصالح شیمیایی، دیسرسه یا حل شده در 
محیطی غیرآبی                                          

 other ( paints and varnishes)

1010
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39320990
رنگها و ورنیها بر اساس پلیمرهاي سینتتیک یا 

پلیمرهاي طبیعی اصالح شیمیایی شده، دیسپرسه یا 
حل شده در محیط آبی

other (paints and varnishes)

510

روغنهاي اسانسی غیر مرکبات                           40330129
other(essential oils)510

شامپوها                                                                            41330510
shampoos1010

42340111

 صابونها، محصوالت و فراورده هاي آلی تانسیواکسیف
 به صورت شمش یا میله، چونه، تکه یا اشکال قالبی،
 کاغذ، اوات، نمد و نبافته هاي آغشته، اندوده شده یا
  پوشانیده شده با صابون  یا با مواد پاك کننده براي

                     مصارف پاکیزگی
for toilet use (including medicated products)

1010

43340219
مواد آلی تانسیواکتیف، حتی بسته بندي شده براي 

خرده فروشی               
      other (organic surface-active agents)

510

44340290

مواد آلی تاسیواکتیف (غیر از صابونها)، فراورده هاي 
تانسیواکتیف، فراورد ه ها براي شستشو (همچنین 

فراورده هاي کمکی براي شستشو) و فراورده هاي تمیز 
کردن، حتی داراي صابون

 other(organic surface-active agents)

010

45350699
چسبها و سایر چسباننده هاي آماده

other( prepared glues and other propared 
adhesives)

510

46381400

حاللها و رقیق کننده هاي آلی مرکب فراورده ها براي 
زدودن رنگ یا ورنی

Organic composite solvents and thinners 
not elsewhere specified or included 
;preoared paint or varnish removers.

510
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47390110
پلی اتین با وزن مخصوص ( چگالی ) کمتر از 94 

درصد یا بیشتر، باشکال ابتدایی
Polyethylene having a specific gravity of 

less than0.94 

1010

48390120
پلی اتین با وزن مخصوص ( چگالی ) 94 درصد یا 

بیشتر، به اشکال ابتدایی
Polyethylene having a specific gravity of 

 0.94ro more

1010

پلیمرهاي اتیلن به اشکال ابتدایی49390190
other (polymers of ethylene)510

50390410
پلی کلروروینیل، مخلوط نشده با سایر مواد

Poly (vinyl chloride) , not mixed with any 
other substances

1010

51392329
کیسه،کیسه کوچک (همچنین کیسه هاي مخروطی 
شکل) براي نقل و انتقال یا بسته بندي کاال،از مواد 

پالستیکی (غیر از پلی اتین)  
of other plastics

2010

لوازم سر میز و لوازم آشپزخانه، از مواد پالستیکی52392410
tableware and kitchenware1510

53392490
لوازم سرمیز،لوازم آشپزخانه، سایر اشیاي خانه داري 

و پاکیزگی، از مواد پالستیکی                                         
Other (tableware ,kitchenware) 

1510

مصنوعات از مواد پالستیکی54392690
 other(other articles of plastic and articles) 2010

55400219

کائوچوي استیرن، بوتادین کائوچوي استیرن بوتادین 
کربوکسیله از کائوچوي سنتتیک و شبه کائوچوي 

مشتق از روغنها به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، 
ورق یا نوار

Other (synthetic rubber and factice derived 
from oils) 

510

56400220
کائوچوي بوتادین به اشکال ابتدایی یا به صورت 

صفحه ورق یا نوار
Butadiene rubber (BR)

510
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57400940
لوله و شیلنگ با لوازم و ملحقات

Tubes ,pipes and hoses that reinforced or 
otherwise combined with other materials

510

58401120
الستیکهاي رویی چرخ بادي نو، از کائوچو از انواعی 

که براي اتوبوسها و اتومبیلهاي باري به کارمی رود.
Of a kind used on buses or lorries

1510

سایر چرمهاي گاوي59410449
     other ( in the dry state) crust010

60470790
آخال و خرده ریز کاغذ و مقوا همچنین آخال و خرده 

ریزهاي جور نشده
Other , including unsorted wa ste and scrap

010

61481920

کارتن، قوطی و جعبه، تاشو از کاغذ یا مقواي غیر 
موج دار، از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا 

همانند
Folding cartons, boxes and cases ,of non-

corrogated paper or paperboard

510

62520812

پارچه هاي تارپود باف از پنبه سفید نشده که داراي 
حداقل 85 درصد وزنی پنبه باشده، ساده باف، به 

وزن هر متر مربع بیش از 100 گرم
Plain weave , weighing more than 100 g/

m²(woven fabrics of cotton)

1010

63690890

چهار گوش و لوح براي فرش یا روکش کردن، ورنی 
زده یا لعاب زده از سرامیک مکعب بزرگ و کوچک 
و همانند براي موزاییک، ورنی زده یا لعاب زده از 

سرامیک حتی روي تکیه گاه
Other (glazed ceramic flags and paving,  

hearth or wall tiles) 

2010

64701310
اشیایی از شیشه، سرامیک براي سر میز، آشپزخانه، 
پاکیزگی، دفتر تزیینی داخلی ساختمان یا مصارف 

همانند 
 of glass-ceramic

510
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65720221
فروسیلسیوم داراي بیش از 55درصد وزنی سیلیسیوم

Containing by weight more than 55% of 
silicon

010

66720719
محصوالت نیمه تمام شده از آهن یا فوالدهاي غیر 

ممزوج داراي کمتر از 25 درصد وزنی کربن
Other( containing by weight less than 

0.25%of carbon) 

010

67720810

محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 
غیرممزوج، با پهناي 600 میلیمتر یا بیشتر، فقط گرم 
نوردشده، روکش نشده،  آبکاري نشده و اندوده نشده 
به صورت طومار با ضخامت کمتر از 3 میلیمتر و داراي 

حداقل قابلیت ارتجاع 275 مگا پیکسل
In coils ,not further worked than hot-rolled, 

with patterns in relief

7.510

68720825
محصوالت تخت نورد شده از آهن یا فوالدهاي غیر 

ممزوج به ضخامت 4/75 میلی متر یا بیشتر
Flat-rolled products of iron of thickness of 

 4.75mm or more

7.510

69730890

اسکلت فلزي و اجزا و قطعات آن (مثال˝ دریچه مهار 
آب، پایه، ستون، سقفی، سوله، پشت دري نرده، از 
چدن آهن یا از فوالد به استثناي ساختمانهاي پیش 

ساخته صفحه، میله، پروفیل، لوله و همانند) از چدن 
آهن یا فوالد 

   other(structures and parts of structures) 

1510

70730900

مخزن، منبع خم و خوره و ظروف همانند براي هرگونه 
مواد (به استثناي گازهاي فشرده یا مایع شده ) از 
چدن آهن یا از فوالد با گنجایش بیش از 300 لیتر 

بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی حتی با پوشش 
داخلی یا پوشش عایق حرارت 

Reservoirs ,tanks ,vats and similar 
containers for any material of iron or steel

1010

71731100
ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده 

یا مایع شده
Of a capacity of 50 or more (tanks,casks,dr

ums,cans,feldspar)

510
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مصنوعات از آهن یا فوالد72732690
 other (other articles of iron or steel)1010

کاتود و قطعات کاتود از مس تصفیه شده73740311
 cathodes and sections of cathodes510

آلیاژهاي مس بر اساس مس – روي برنج74740321
copper-zinc base alloys (brass) 510

75740921
صفحه، ورق و نوار از آلیاژهاي بر اساس مس-روي 
(برنج با ضخامت بیشتر از 0/15 میلیمتر به صورت 

طومار
( in coils) copper plates ,sheet)

510

آلومینیوم غیر ممزوج به صورت کار نشده          76760110
aluminium ,not alloyed010

سرب تصفیه شده به صورت کار نشده                                  77780110
refined lead510

78790112
روي غیر ممزوج به صورت کار نشده، که بر حسب 

وزن کمتر از 99/99 درصد روي داشته باشد
containing by weight less than 99/99 % of 

zinc

010

آلیاژهاي روي به صورت کار نشده                                     79790120
zinc alloys510

80830249
یراقها، چفت و بست، از فلزات معمولی

other(mountings fittings and similar 
articles)

1510

81840820

موتورهاي پیستونی درون سوز تراکمی –احتراقی 
(موتورهاي دیزل یا نیمه دیزل) از نوعی که براي به حرکت 

درآوردن وسایل نقلیه
Engines of  a kind used for the propulision 

ofvehicles of chapter87 

1510
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82840991

اجزا و قطعاتی که معلوم باشد منحصرا˝ یا اساسا˝ 
مربوط به موتورهاي پیستونی درونسوز جرقه اي – 

احتراقی تناوبی یا دوار
Suitable for use solely or principally with 
spark– ignition internal combustion piston 

engines

010

83840999
اجزا و قطعات موتورهاي پیستونی درونسوز تراکمی-

احتراقی ( موتورهاي دیزل یا نیمه دیزل)                                            
other(parts suitable)

10

84841582

ماشینها و دستگاه هاي تهویه مطبوع متشکل از 
یک بادزن موتوري و وسایل مختص تغییر حرارت و 
رطوبت همچنین ماشینها و دستگاه هایی که در آنها 

درجه رطوبت جداگانه قابل تنظیم نیست. توأم با یک 
دستگاه مولد سرما

 Other incorporating a refrigerating unit

1010

85841810
یخچال فریزرهاي مجهز به درهاي خروجی جداگانه
Combined refrigerator-freezers ,fitted with 

separate external doors
1510

یخچال،نوع خانگی86841829
 other (refrigerators,freezers)1510

87841850

پیش خوانها، گنجه ها، ویترینها و همانند سرد کننده 
یا منجمد کننده

Other refrigerating or freezing chest,  
cabinets , display counters ,show-cases and 
similar refrigerating or freezing furniture

1510

88844849

اجزا و قطعات و متفرعات ماشینهاي بافندگی 
تاروپودباف یا اجزا و قطعات و متفرعات ماشین آالت 

و دستگاه هاي کمکی آنها
Other (parts and accessories of weaving 

machines) 

010
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89848180

 انواع شیر و وسایل همانند براي لوله دیگ آب گرم یا
 بخار، انباره، خم و خمره یا همانند، همچنین شیر هاي
تقلیل فشار و شیرهاي کنترل شونده بوسیله ترمو

                                                  ستات
Other appliances

010

90852520

دستگاه هاي فرستنده و توام شده با دستگاه 
گیرنده براي تلفن، رادیو تلگراف  پخش رادیویی یا 

تلویزیونی
Transmission apparatus incorporating 

reception apparatus

1010

91853650
کلیدهاي برقی براي ولتاژ حداکثر 1000 ولت

Other switches (electrical apparatus for 
switching)

510

دوشاخه و پریز اتصال براي ولتاژ حد اکثر1000 ولت92853669
Other (lamp-holders,plugs and sockets)1010

93853710
تابلو، پانل (از جمله پانلهاي با کنترل شمارهاي)، 

کنسول، میز کابینت و سایر تکیه گاه ها، براي کنترل 
یا توزیع برق، 

510

94854420
کابل هم محور و سایر  هادیهاي برق هم محور عایق 

شده،حتی جور شده با قطعات اتصال
Co-axial cable and other co-axial electric 

conductors

1010

95854459
هادیهاي برق عایق شده براي ولتاژ بیشتر از 80 ولت 

و حداکثر 1000 ولت
Other electric conductor

1510

96870210

وسایل نقلیه موتوري  حمل و نقل عمومی از نوع 
مسافر بري با موتور پیستونی  درونسوز تراکمی 

–احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل )
Motor vehicles for the transport with 

compression-ignition internal combustion 
piston engine (diesel or semi-diesel) 

2010
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97870322

وسایل نقلیه داراي موتور پیستونی درون سوز تناوبی 
جرقه اي–احتراقی با حجم سیلندر بیش  از 1000 
سانتی متر مکعب و حد اکثر 1500 سانتی متر مکعب
Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc 

but not exceeding 1,500 cc

2010

98870323

وسایل نقلیه داراي موتور پیستونی درون سوز 
تناوبی جرقه اي – احتراقی با حجم سیلندر بیش  از 
1500 سانتی متر مکعب و حد اکثر 3000 سانتی متر 

مکعب
Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc 

but not exceeding 3,000 cc

2010

اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري99870899
Non– driving axles and parts thereof1510

100871120

موتور سیکلتها (از جمله موتور سیکلت گازي) و 
چرخهاي پایی مجهز به موتور کمکی یا بدون سایر 

کار، سایر کار، داراي موتور پیستونی درون سوز 
تناوبی با حجم سیلندر بیش از 50 سانتی متر مکعب 

و حد اکثر 250 سانتی متر مکعب
With reciprocating internal combustion 

piston engine of a cylinder capacity 
exceeding 50 cc but not exceeding 250 cc 

2010

101890520
سکوهاي شناور یا غوطه ور حفاري یا استخراج

Floating or submersible drilling or 
production platforms

1510

102890590
کشتیهاي فانوس دریایی، شناور آتش فشانی، 

جرثقیلهاي شناور، حوضچه هاي شناور براي تعمیر 
کشتی و سایر وسایل نقلیه آبی

Other (light-vessel ,fire-floast , dredgers)

010

103940510

لوستر و سایر وسایل روشنایی برقی براي آویختن 
یا نصب کردن سقف یا دیوار، به استثناي انواعی که 
براي روشنایی فضاهاي باز عمومی یا معابر عمومی 

استفاده می شود
Chandeliers and other electric ceiling or 

wall lighting fittings

510
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ترتیبات تجارت ترجیحی (PTA) درخواستی ایران با اندونزي

مالیات تعرفه شرح HS کد شماره

10 5 مرغ و خروس
Fowls of the species gallus domesticus 010511 1

10 5
ماهیها ( غیر از خانواده ماهی آزاد و ماهی قزل آال، 
ماهیهاي پهن، ماهیهاي تن، شاه ماهی، ماهی روغن

Fishes – other
030379 2

10 5
تخم پرندگان، با پوست تازه، محفوظ شده یا پخته
Birds eggs in shell , fresh , preserved or 

cooked
040700 3

10 5 پرتغال تازه یا خشک شده
Oranges 080510 4

10 5 انگور تازه
Fresh 080610 5

10 5 کیوي
Kiwi fruit 081050 6

10 5 تخم گشنیز
Seeds of coriander 090920 7

10 5
دانه سویا، حتی خرد شده  

Hop cones , fresh or dried , whether or not 
ground

120100 8

10 5
صمغها (غیر از صمغ عربی) رزینها، صمغهاي رزینی 

و بلنسها
Other ( lac , natural gums , resins , gum – 
resins and oleoresins for example)

130190 9

10 5 شیره و عصاره از شیرین بیان
Vegetable saps and extracts of liquorice 130212 10

10 5
روغن نخل و اجزاي آن، حتی تصفیه شده ولی از 

لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
Other (palm oil)

151190 11
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10 5 مالسهاي حاصل از استخراج یا تصفیه قند و شکر
Other molasses 170390 12

10 5
آدامس، حتی پوشیده شده از قند و شکر 

Chewing gum , whether or not sugar – 
coated

170410 13

10 5

فراورده هاي غالت که با عمل پف کردن یا تفت دادن 
به دست آمده باشد، غالت غیر از ذرت، به صورت 

دانه، پیش ساخته
Other , prepared foods obtained by the 
swelling or roasting of cereas or cereal 

product

190490 14

10 5
میوه ها و سایر اجزاي خوراکی 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 سبزیجات
Juice of any other single fruit or vegetable 200980 16

10 5
فراورده ها براي سس و سسهاي آماده شده، چاشنیها 

و ادویه هاي مخلوط شده  
Other ( sauces and preparations)

210390 17

10 5 انواع بستنی، حتی داراي کاکائو
Ice cream and other edible ice 210500 18

10 5

کنجاله و سایر آخالهاي جامد، حتی خرد شده یا به 
هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج 

روغن سویا بدست آید.  
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 تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده
Tobacco , not stemmed / stripped 240110 20
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10 5
توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگهاي دور بریده 

یا ساقه بریده باشد.
Tobacco , partly or wholly stemmed / 

stripped

240120 21

10 5 شن و ماسه سیلیس و شن و ماسه کوارتزي
Silica sands and quarts sands 250510 22

10 5
سولفات باریم طبیعی ( باري تین)، حتی تکلیس 

شده
Natural barium sulphate

251110 23

10 5

سنگهاي مرمر و سنگهاي تراورتن با وزن مخصوص 
ظاهري مساوي 2/5 یا بیشتر، کار نشده یا 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 یا بیشتر، فقط بریده شده به وسیله اره 
یا به نحوي دیگر به صورت قطعه یا به شکل مربع یا 

مربع مستطیل
Merely cut, by sawing or otherwise, into 

blocks or slabs of a rectangular (including 
square)

251512 25

10 5

قلوه سنگ، ریگ، سنگهاي خرد شده از انواعی که 
عمومًا براي بتون ریزي یا براي سنگ ریزي راه ها، 

راه آهن یا سایر بالستها به کارمی رود، ریگهاي صاف 
و سنگهاي چخماق، حتی 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 تکلیس شده یا سولفات 

کلسیم ) حتی رنگ کرده یا مقدار کمی مواد تند 
کننده یا کند کننده به آن افزوده شده باشد

Plasters

252020 27
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10 0
سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی

White cement ,whether or not artificially 
coloured

252321 28

10 0 سیمان پر تلنه حتی رنگ شده
Other (Portland cement) 252329 29

10 5 مواد معدنی
Other (mineral substances) 253090 30

10 5

روغن و سایر محصوالت که از تقطیر قطرانهاي ذغال 
سنگ در درجه حرارت زیاد بدست آید، محصوالت 

مشابه که در آن اجزاي تشکیل دهنده بودار از حیث 
وزن بر اجزاي بی بو فزونی داشته باشد

Other (of other oils and other products of 
the distillation of high temperature coal 

tar) 

270799 31

10 5 وازلین حتی رنگ شده
Petroleum jelly 271210 32

10 5
قیر و آسفالت، طبیعی، آسفالتیت و سنگ 

آسفالت دار
Other (of bitumen an asphalt ,natural ...)  

271490 33

10 10 اکسید روي، پراکسید روي
Zinc oxide ;zinc peroxid 281700 34

10 5 اکسیدها و هیدروکسیدهاي آهن
Iron oxides and hydroxides 282110 35

10 5 سولفور سدیم
Sodium sulphides 283010 36

10 5 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 283650 37

10 0 بوتانل ( از منوالکلهاي اشباع شده غیر حلقوي)
Other butanols 290514 38
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10 5
سیکالنیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک ( از 

الکلهاي حلقوي و مشتقات هالوژنه، سولفونه و نیتره 
یا نیتروزه آنها

Other(cyclanic ,cyclenic or cycloterpenic)
290619 39

10 5
اتر-الکلها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا 

نیتروژه آنها
Ethers ,ether-alcohols and their 

halogenated-other

290949 40

10 5
آلدئیدهاي غیر حلقوي بدون دیگر عوامل اکسیژنه

Other aldehydes ,whether or not with other 
oxygen function

291219 41

10 10 اورتوفتاالت دي اکتیل
Dioctyl orthophthalates 291732 42

10 5 انیدرید فتالیک
Phthalic anhydride 291735 43

10 5 ایمینها و مشتقات آنها، امالح این محصوالت
Imines and their derivatives ,salts thereof 292520 44

10 5 آنتی بیوتیکها
Other ,antibiotics 294190 45

10 5

داروهاي متشکل از محصوالت مخلوط شده یا نشده 
که به منظور درمان یا پیشگیري از بیماري تهیه شده 
و به مقادیر معین یا به اشکال یا بسته بندیهاي خرده 

فروشی عرضه شده باشد
Prophylactic uses containing penicillins or 
derivatives thereof ,with a penicillanic acid 

structure

300410 46

10 0
نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب (از کودهاي 

معدنی یا شیمیایی، ازته )
Ammonium nitrate , whether or not in 

aqueous solution

310230 47
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10 5

پیگمانها، کدر کننده ها و رنگهاي آماده و 
فراورده هاي همانند، از انواعی که در صنعت سرامیک 

سازي، میناکازي یا شیشه به کارمی رود
Prepared pigments ,prepared opacifiers, 

prepared colours and similar preparations

320710 48

10 5
بتانه ها، اندود ه هایی که در نقاشی به کارمی رود
Glaziers `putty ,grafting putty ,resin 

cements  ,caulking compounds
321410 49

10 10

روغنهاي اسانسی (ترپن گرفته شده یا گرفته 
نشده)، همچنین روغنهاي اسانسی سفت، روغنهاي 
اسانسی مطلق، شبه رزینها (رزینوئیدها)، محلول 

غلیظ روغنهاي اسانسی در چربیها، در روغنهاي غیر 
فرار، در مومها یا در مواد
 Other(essential oils)      

330190 50

10 10

فراورده هاي زیبایی و آرایش و فراورده ها براي 
مراقبت و نگهداري پوست (به غیر از دارها)، 

همچنین 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 قبیل که مصرف چسبها یا 
چسباننده ها را داشته وبراي خرده فروشی  به عنوان 
چسب یا یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آن 
از یک کیلوگرم بیشتر 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 کشها                                                                 10
insecticides 380810 54
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10 5
کوپلیمرهاي اکریلونیتریل –بوتادین-استیرن، به 

اشکال ابتدایی
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) 

copolymers

390330 55

10 رزینهاي الکید، به اشکال ابتدایی                                     10
alkyd resins 390750 56

10 5  6,9- 6,6- ,12-,11-,6-polyamide پلی امید
6,12- or 6,10- 390810 57

10 5 رزینهاي اوره ئیک، رزین تیواوره به اشکال ابتدایی
Urea resins ,thiourea resins 390910 58

10 رزینهاي مالمینیک، به اشکال ابتدایی                           5
melamine resins 390920 59

10 20
لوله و شیلنگهاي سخت و شکننده از مواد 

پالستیکی
Tubes ,pipes and hoses ,rigid of other 

plastics

391729 60

10 15
سایر لوله ها و شیلنگ

Tubes ,pipes and hoses ,and fitting 
therefore) for example ,joints ,elbows, 

flanges ,(of plastic ,other

391739 61

10 20
صفحه، ورق، باریکه، ورقه نازك و سایر اشکال پهن، 
خودچسب از مواد پالستیکی ، حتی بصورت رول

Other (self-adhesive plasest) 
391990 62

10 15
پلیمرهاي قابل انعطاف

Other plates ,sheet ,film ,foil and strip ,of 
polymers of vinyl chlorid

392042 63

10 20

صفحه ها، ورقها، ورقه نازك و باریکه ها از مواد 
پالستیکی غیر اسفنجی، مستحکم نشده، مطبق 

نشده، فاقد تکیه گاه یا جور نشده بطریق مشابه با 
مواد دیگر از مواد پالستیکی

Other plates ,sheet ,film ,foil and strip ,of 
plastics

392099 64
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10 15
صفحه ها، ورقها، ورقه نازك و باریکه ها از مواد 

پالستیکی
Other plates

392190 65

10 20
کیسه، کیسه کوچک (همچنین کیسه هاي مخروطی 

شکل) براي نقل و انتقال یا بسته بندي کاال، از 
پلیمرهاي پلی اتیلن

Sacks and bags of polymers of ethylene

392321 66

10 5 نخ و طناب از کائوچوي ولکانیزه
Vulcanized rubber thread and cord 400700 67

10 5
لوله و شیلنگ مستحکم شده با مواد نسجی

Reinforced or otherwise combined only 
with textile material

400930 68

10 15

الستیکهاي رویی چرخ بادي نو، از کائوچو از انواعی 
که براي اتوموبیلهاي سواري (همچنین اتومبیلهاي 
استیشن واگن و اتومبیلهاي مسابقه)  به کارمی رود
New pneumatic tyres ,of a kind used on 

motor cars (including staition wagons and 
racing cars)

401110 69

10 15
الستیکهاي رویی چرخ بادي نو، از کائوچو از انواعی 

که براي موتورسیکلت به کارمی رود
New pneumatic tyres of a kind used on 

motorcycles

401140 70

10 10
الستیکهاي رویی چرخ بادي نو، از کائوچو از انواعی 

که براي دوچرخه به کارمی رود
New pneumatic tyres of a kond of used on 

bicycles

401150 71

10 5

اشیا براي بهداشت یا داروخانه (همچنین 
سرپستانک) از کائوچوي 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، یا 
از سایر مواد چوبی، حتی بهم فشرده با رزینها یا  

سایر چسباننده هاي آلی از مواد چوبی
Other (wood)

441090 73

10 0

آخال و خرده ریز کاغذ و مقوا از کاغذ و مقواهاي 
عمدتًا ساخته شده از خمیر مکانیکی (مثًال روزنامه، 

نشریات ادواري، اوراق چاپی همانند)
Paper or paperboard made mainly 
of mechanical pulp(for example,  

newspapers ,journals and similar printed 
matter) 

470730 74

10 5
کارتن، قوطی، جعبه، از کاغذ یا مقواي موج دار، از 
انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند
Cartons ,boxes and cases of corrugated 

paper or papaerboard

481910 75

10 5
کیسه، همچنین کیسه هاي قیفی، از کاغذ، مقوا، 
سلولز یا ورقه هاي الیاف سلولزي، از انواع مورد 

استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند
Other sacks and bags ,including cones

481940 76

10 0 کتاب، بروشور، جزوه و مطبوعات همانند
Other(printed books ,brochures ,leaflets) 490199 77

10 15
کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارتهاي چاپ شده 

با مضمون تهنیت، پیغام یا اطالعیه هاي شخصی، 
حتی مصور، یا بدون پاکت و تزئینات یا ملحقات                                        

Printed or illustrated postcards

490900 78

10 5 پنبه، حالجی شده یا شانه زده
Cotton ,carded or combed 520300 79

10 5
الیاف سنتتیک غیر یکسره، حالجی نشده، شانه 
نزده یا به نحو دیگري براي نخ ریسی عمل اوري 

نشده از پلی استرها  
 Of polyesters

550320 80
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10 5

الیاف سنتتیک غیر یکسره، حالجی نشده، شانه 
نزده یا به نحو دیگر براي نخ ریسی عمل آورده 

نشده باشد از پلی پروپیلن
Synthetic staple fibres ,not cardd ,combed 

or otherwise processed for spinning of 
polypropylene

550340 81

10 5

نخ چند ال (تابیده) یا کابله از الیاف سنتتیک غیر 
یکسره (غیر از نخ دوخت) آماده نشده براي خردو 
فروشی که داراي حد اقل 85 وزنی از الیاف غیر 

یکسره نایلونی یا سایر پلی امیدها باشد
Multiple or cabled yarn

550912 82

10 5
ریسمان، طناب و کابل، حتی گیس باف یا قیطان 

باف پلی اتیلن یا از پروپیلن حتی آغشته، اندوده، 
پوشانده یا غالف شده با کائوچو یا با ماده پالستیکی
Other (of polyethylene or polypropylene)

560749 83

10 15
فرشها و کف پوشهاي دیگر از مواد نسجی، حتی 

آماده مصرف
Other carpets and other textile floor 
covering ,whether or not made up

570500 84

10 10
توربافها و سایر پارچه هاي توري غیر از پارچه هاي 

تاروپود باف، کشباف یا قالب باف
Tulles and other net fabrics

580410 85

10 35

کفشهاي ضد آب با تخت و رویه از کائوچو یا ماده 
پالستیکی که نه رویه آن به تخت تثبیت شده و نه 
با دوختن، میخ پرچ کردن، میخ زدن، پیچ کردن، 

پالك کردن یا فرایندهاي همانند به هم متصل شده 
باشد

Other footwear

640199 86

10 35
کفشهایی که تخت رویه آنها از کائوچو یا از مواد 

پالستیک باشند از نوع ورزشی
Other (sports footwear) 

640219 87
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10 35
کفشهایی که تخت رویه آنها از کائوچو یا از مواد 

پالستیک می باشد
Other (other footwear) 

640299 88

10 35
کفشها با تخت از کائوچو و یا از ماده پالستیک و با 

رویه از مواد نسجی
Other (footwear with outer sales of rubber 

or plastics)

640419 89

10 5 تخت و پاشنه کفش از کائوچو یا از ماده پالستیک
Outer soles and heels ,of rubber or plastic 640620 90

10 5

اجزاي کفش، کفهاي داخلی قابل تعویض، زیر 
پاشنه هاي کفش و اشیاي قابل تعویض همانند گتر، 

ساق پوش و اشیاي همانند و اجزاي آنها از سایر 
مواد غیر از چوب

Other parts of footwear of other materials

640699 91

10 15
سنگ مرمر، تراورتن،رخام و اشیاي ساخته شده از 
این سنگها که فقط بریده یا اره شده و داراي سطح 

صاف یا یکپارچه باشند
Marble ,travertine and alabaster

680221 92

10 15
سنگ خارا (گرانیت) و اشیاء ساخته شده از این 

سنگها، که فقط بریده شده یا اره شده و داراي سطح 
صاف یا یکپارچه باشند

Granite

680223 93

10 15
سنگ مرمر، تراورتن، رخام (به استثناي سنگ لوح و 

اشیاي ساخته شده از این سنگها)
Marble ,travertine and alabaster

680291 94

10 5
اشیاي ساخته شده از آسفالت یا از مواد همانند 
(مثًال قیر، نفت، قطران، ذغال سنگ) به صورت رول
Artic of asphalt or of similar material (in 

rolls) 

680710 95
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10 20

کاشی و چهارگوش، براي فرش یا روکش کردن، 
ورنی زده یا لعاب زده از سرامیک مکعب بزرگ و 

کوچک و همانند براي موزاییک،ورنی بودن یا لعاب 
زده، از سرامیک حتی روي تکیه گاه، حتی به اشکال 

غیر از مربع یا مربع مستطیل
Tiles ,cubes and similar articles ,whether 

or not rectangular

690810 96

10 20

ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی،وان حمام، بیده 
لگن، مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات 

ثابت همانند براي مصارف بهداشتی
Other ,ceramic sinks ,wash basins, 

pedestals

691090 97

10 30 اشیاي سرمیز یا آشپزخانه از چینی
Tableware and kitchenware 691110 98

10 15

شیشه فلئت که یک رو یا هر دو روي آن سائیده 
یا صیقلی شده باشد، به صورت صفحه یا ورق حتی 

داراي یک الیه جاذب یا منعکس کننده، مسلح 
نشده با سیم، ولی کار نشده به نحوي دیگر

Non-wired glass ,having an absorbent, 
reflecting or non-reflecting layer

700510 99

10 0
قراضه و ضایعات فوالد ممزوج غیر از فوالد زنگ نزن
Ferrous waste and scrap ;remelting scrap 

ingots of iron or steel-other
720429 100

10 0 قراضه و ضایعات آهن یا فوالد
Other waste and scrap 720449 101

10 20

پروفیل از آهن یا فوالدهاي غیر ممزوج، با مقطع 
H، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم 
اکسترود شده با بلندي 80 میلیمتر یا بیشتر

H sections (of angles ,shapes and sections 
of iron or non-alloy steel)

721633 102
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10 5
لوله ها و پروفیلهاي توخالی، جوش داده شده، 

با سطح مقطع مدور، از آهن یا از فوالدهاي غیر 
ممزوج

Other ,welded ,of circulator cross-section

730630 103

10 15

لوازم و اتصاالت لوله کشی، حاصل از ریخته گري 
(مثًال کوپلینگ، زانویی، 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 یا فوالد، آماده شده براي استفاده در 

ساختمان، غیر از ساختمانهاي پیش ساخته
Doors ,windows and their frames and 

thresholds for doors

730830 105

10 5

منبع، چلیک، بشکه، پیت، قوطی و ظروف همانند 
براي هرگونه مواد (باستثناي گازهاي فشرده یا 

مایع شده) از چدن، آهن یا فوالد، با گنجایش 50 
لیتریا بیشتر حد اکثر 300 لیتر، بدون دستگاه هاي 

مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی
Reservoirs ,tanks ,vats of a capacity of50  

or more

731010 106

10 10

اجاق فردار،منقل، اجاق طبخ ( ازجمله آنهاییکه 
داراي دیگ فرعی براي حرارت مرکزي باشند)، 
بریان کن، کباب پز،اجاق گازي دستی، خوراك 

گرم کن، از چدن،آهن یا از فوالد و وسایل غیر برقی 
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
 اشیاي سرمیز، اشیاي آشپزخانه یا سایر اشیاي

         خانه داري و اجزاي و قطعات آنها از فوالد زنگ نزن
Of stainless steel (other table) 

732393 108
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10 20
اشیاي سرمیز، اشیاي آشپزخانه یا سایر اشیاي 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 ریخته گري از چدن، آهن یا فوالد
Other articles of iron or steel-other 732599 111

10 0 قراضه و ضایعات مس
 Copper waste and scrap 740400 112

10 5
میله و پروفیل از آلیاژهاي 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 آلیاژها بر اساس مس – روي، 

با ضخامت بیشتر از 0/15 میلیمتر
Copper plates ,sheet and strip ,of a 

thickness exceeding 0.15 mm - other

740929 114

10 10

مفتول به هم تابیده، کابل، نواد گیس باف و همانند 
از آلومینیوم، عایق نشده براي مصرف برق

Stranded wire ,cables ,plaited bands and 
the like ,of aluminium ,not electrically 

insulated(other) 

761490 115

10 15
سایر مصنوعات رومیزي از آلومینیوم

Table ,kitchen or other household articles 
and parts thereof ,of aluminium-other

761519 116

10 5 سایر مصنوعات از مفتول آلومینیوم
Other artificials of aluminium 761699 117

10 تیغ سلمانی و خود تراش                                                          10
razors 821210 118
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10 10 یراقها، چفت و بست براي مبلمان از فلزات معمولی
Other , suitable for furniture 830242 119

10 10

قفسه بایگانی، قفسه جاي فیش، کازیه و سینی 
جاي اسناد کاغذدان، قلمدان،جاي مهر و ملزومات و 
تجهیزات همانند براي دفتر کار، از فلزات معمولی، 

باستثناي مبلمان براي دفتر کار
Filing cabinets ,card-index cabinets ,paper 

trays

830400 120

10 5
کمپرسورهاي هوا که روي شاسیهاي چرخدار و قابل 

یدك کشی سوار شده اند
Air compressor mounted on a wheeled 

841440 121

10 10

ماشینها  و دستگاه هاي تهویه مطبوع متشکل از 
یک بادبزن موتوري و وسایل مختص تغییر حرارت 
و رطوبت، همچنین ماشینها و دستگاه هایی که در 
آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظیم نیست توام 

با یک دستگاه مولد و یک 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

ماشین آالت مجموعه ماشین 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
ماشین آالت و دستگاه ها براي بسته بندي یا لفاف 

کردن کاالها
Other packing or wrapping machinery

842240 124
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10 0

ماشین آالت و دستگاه هاي نانوایی، نان شیرینی 
پزي، بیسکوئیت سازي یا براي تولید ماکارونی، 

اسپاگتی یا محصوالت همانند
Bakery machinery and machinery for the 

manufacture of macaroni ,spaghetti or 
similar products

843810 125

10 0

ماشینهاي ابزار براي کار کردن روي سنگ، 
محصوالت سرامیک، بتون، پنبه نسوز –سیمان یا 
مواد معدنی همانند یا براي کارکردن روي شیشه 

بحالت سرد
Other(machine-tools for working stone) 

846490 126

10 5
ماشینها و دستگاه هاي خرد کردن یا سائیدن، خاك، 
سنگ کلوخه ها یا سایر مواد معدنی به شکل جامد ( 

از جمله پودر یا خمیر)
Crushing or grinding machines

847420 127

10 0

ماشین آالت بهم فشردن، شکل دادن یا قالب گیري 
کردن سوختهاي معدنی جامد، خمیرهاي سرامیکی، 

سیمانهاي سفت نشده، مواد گچ کاري یا سایر 
محصوالت معدنی به شکل پودر یا خمیر، ماشینهاي 

درست کردن قالبهاي ریخته گري از ماسه
Other machinery

847480 128

10 0

ماشین آالت و دستگاه هاي قالب گیري یا شکل 
دادن کائوچو یا مواد پالستیکی یا براي ساختن 

محصوالت از این مواد
Other(other machinery for moulding or 

otherwise forming)

847759 129

10 0
شیرهاي تقلیل فشار براي لوله، دیگ آب گرم یا 

بخار انباره، خم و خمره یا همانند
Pressure-reducing valves

848110 130
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10 5
بازوهاي انتقال نیرو (از جمله میل  بادامک و میل 

لنگ) و دسته محور
Transmission  shafts( including cam shafts 

and crank shafts ) and cranks

848310 131

10 5

اجزا و قطعات ماشین آالت و دستگاه هاي فاقد 
وسایل رابط برقی، فاقد قسمتهاي عایق برقی، سیم 

پیچی، اتصاالت یا سایر ادوات برقی
Other ( machinery party  , not containing 

electrical)

848590 132

10 5

ترانسفورماتورها غیر از ترانسفورماتورهاي دي 
الکتریک به قدرت بیشتر از 16 کیلو وات آمپر و 

حداکثر 500 کیلو وات آمپر
Having a power handling capacity 

exceeding 16 kva but not exceeding 500 
kva

850433 133

10 5
انبارهاي برقی، انباره از نوع مورد استفاده در راه 

انداختن موتورهاي پیستونی
Lead – acid of a kind of used for starting 

piston engines

850710 134

10 5

دستگاه هاي روشنایی یا عالمت دادن بصري از انواع 
مورد استفاده براي چرخهاي پایی (غیر از دوچرخه) 

یا وسایل نقلیه موتوري
Other lighting or visual signaling 

equipment

851220 135

10 5
سایر دستگاه ها براي سیستمهاي کاریر با سیم یا 

براي سیستمهاي عددي با سیم
Other apparatus for carrier – current line 

systems or for digital line

851750 136

10 5
دستگاه ضبط یا پخش ویدئو

Video recording or reproducing apparatus 
whether or not incorporating a video tuner 

– other

852190 137
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10 5
آنتن هوایی و رفلکتور آنتن هوایی از هر نوع، 

قطعاتی که معلوم باشند با این اشیا به کار می روند.
Aerials and aerial reflectors of all kinds

852910 138

10 5

دستگاه هاي برقی خبر دهنده دزدي یا آتش سوزي 
و دستگاه هاي همانند با عالمت دادن سمعی و 

بصري
Burglar or fire alarms and similar 

apparatus

853110 139

10 5
تابلو پانل (از جمله پانلهاي با کنترل شماره اي) 

کنسول میز، کابینت و سایر تکیه گاه ها براي کنترل 
یا توزیع برقی

For a voltage exceeding 1000 v

853720 140

10 5
اجزا و (قطعاتی که معلوم باشند که منحصراً یا 

اساسًا در کلیدهاي برقی به کار می روند.)
Other ( parts suitable for use solely or 

principally)

853890 141

10 5
سیم عایق شده ( از جمله سیم لعاب زده یا انودیزه) 

براي سیم پیچی از مس
Winding wire of copper

854411 142

10 5
سیم عایق شده (از جمله سیم لعاب زده یا انودیزه) 

براي سیم پیچی
Other winding wire

854419 143

10 5 تراکتورهاي یک محوره
Pedestrian controlled treators 870110 144

10 5

وسایل نقلیه موتوري براي حمل و نقل کاال، داراي 
موتور پیستونی درون سوز تراکمی – احتراقی 

(دیزل یا نیمه دیزل) به وزن نا خالص وسیله نقلیه 
بیش از 5 تن و حداکثر 20 تن

g.v.w .exceeding 5 tons but not exceeding 
 20tons

870422 145

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش سوم: پیوستها / 185

10 5 بدنه براي واسط نقلیه موتوري
Other bodies , for the motor vehicles 870790 146

10 5
اجزا و قطعات و متفرعات بدنه غیراز کمربندهاي 

ایمنی مربوط به وسایل نقلیه موتوري
Other (other parts and accessories of 

bodies)

870829 147

10 5
چرخها و اجزا و قطعات و متفرعات آنها مربوط به 

وسایل نقلیه موتوري
Road wheels and parts and accessories 

thereaof

870870 148

10 5 کمک فنرهاي وسایل نقلیه موتوري
Suspension shock – absorbers 870880 149

10 5 رادیاتورهاي وسایل نقلیه موتوري
Radiators 870891 150

10 5
کالجها و اجزا و قطعات آنها مربوط به وسایل نقلیه 

موتوري
clutches and parts thereof – clutches

870893 151

10 5
دوچرخه و سایر چرخهاي پایی (از جمله سه 
چرخه هاي حمل و نقل کاال) بدون موتور

Bicycles and other cycles , not motorized
871200 152

10 5 سرنگ با یا بدون سوزن
Syringes , with or without needles 901831 153

10 5 مبلهاي چوبی
Other wooden furniture 940360 154

10 5 چراغها و وسایل روشنایی برق
Other electric lamp and lighting fitting 940540 155

10 5

بازیچه هاي چرخ دار که براي سوار شدن کودکان 
طراحی شده است (مثًال سه چرخه و روروك) 

کالسکه براي کودکان
Wheeled toys designed to be ridden by 

children

950100 156
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10 5
بازیچه هاي، مدلهاي کوچک اشیا با حرکت یا بی 

حرکت
Other toys

950390 157

10 5

فرچه ریش تراشی، بروس و بروس ناخن، بروس م ژه  
و سایر بروسهاي پاکیزگی مورد استفاده اشخاص 

همچنین بروسهاي همانند که اجزا و قطعات 
دستگاه ها را تشکیل می دهد. 

Other of other tooth brushes , shaving 
brushes , hair brushers , nail brushes

960329 158

نشانی سفارت خانه جمهوري اسالمی ایران در اندونزي
نمابرتلفننشانینمایندگیردیف

1
سرکنسولگري 

جمهوري اسالمی 
ایران در جاکارتا

JL.HOS- 110
COKROAMINOTO,MENTENG 

 JAKARTA PUSAT 10310
INDONESIA

31931378
319313783107860

نام و مشخصات بیمارستانهاي 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 سایتهاي  رسمی مراکز دولتی اندونزي

آدرسشرحردیف

http://www.iranembassy.or.idسفارت ایران درجاکارتا1

http://www.depkeu.go.idوزارات دارایی2

http://www.depkeu.go.idوزارت صنایع و بازرگانی3

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 کشاورزي8

http://www.dephut.go.idوزرات جنگلداري9

http://www.dephub.go.idوزارت حمل و نقل10
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http://www.delp.go.idوزرات شیالت و امور دریایی11

http://www.nakertrans.go.idوزارت کار12

http://www.pu.go.idوزارت مسکن و شهرسازي13
http://www.depkes.go.idوزارت بهداشت14
http://www.depdiknas.go.idوزارت آموزش و پرورش15
http://www.depsos.go.idوزارت امور اجتماعی16
http://www.depag.go.idوزارت امور مذهبی17

http://www.indonesiatourism.go.id وزارات فرهنگ و توریست18

http://www.ristek.go.idوزارت تحقیقات و تکنولوژي19
http://www.dfa-deplu.go.idدپارتمان وزارت امور خارجه اندونزي20
http://www.kadin.net.idاتاق صنایع و بازرگانی اندونزي21
http://searchportal.information.comاتحادیه منسوجات اندونزي22

http://www.nafed.go.idآژانس بین المللی توسعه صادرات23

http://www.bi.go.id/bank_indonesia2بانک مرکزي اندونزي24

http://www.beacukai.go.idگمرك اندونزي25

http://www.bps.go.idدفترخانه مرکزي آمار اندونزي26

http://www.pajak.go.idمدیریت 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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لیست برخی 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
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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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لیست کمپانیها و شرکتهاي مهم تجاري و صنعتی 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
صنعتی نوع فعالیت

KARYA PERDANA MANDIRI
 Raya Kav. B6 Kemayoran JAKARTA PUSAT 10610, Jakarta
Indonesia آدرس

021 26646356 , 081 28828222 تلفن
021 26647468 , 6401942 نمابر
صنعتی نوع فعالیت

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 فعالیت

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 فعالیت
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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 فعالیت

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 فعالیت

SEMESTA ALAM PETRO.Inc
Utama III/01 Banyumanik Semarang 50267, Jawa Tengah 
Indonesia آدرس

+62 24 70418418 , 70456762 تلفن
+62 24 7476031 نمابر
صنعتی نوع فعالیت

TANI UNGGUL MAKMUR

ndung Rt. 02 Rw. 05 Ds. Sukamantri Kec. Tamansari Bogor 
16610, Jawa Barat Indonesia آدرس

0251 2277999 تلفن
0251 487353 نمابر
صنعتی نوع فعالیت
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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 فعالیت

WALKAMIN PARK INDONESIA

r Besar 17 no. 41 Jakarta Pusat 10610, Jakarta Indonesia آدرس
+62 21 4258421 تلفن
+62 21 4258421 نمابر
صنعتی نوع فعالیت

House of Victory

Kalimalang Jakarta Timur, Jakarta Indonesia آدرس
+62 21 70331819 تلفن
+62 21 70331819 نمابر
تجاري نوع فعالیت

KH Belilas

 intas Timur km 4 simp.Belilas Belilas-Rengat 28293, Riau
Indonesia آدرس

0769324390 تلفن
0769324390 نمابر

تجاري نوع فعالیت
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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 فعالیت

KH Specialist Computer Hardware

 komp.Unri Panam Pekanbaru 28293, Riau 50/Jl.Binakrida 43 
Indonesia آدرس

0627617010014 تلفن
0627617010014 نمابر
تجاري نوع فعالیت

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 فعالیت

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 فعالیت

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


196 / راهنماي تجارت با کشور اندونزي

PT. Gewinn Gold Hotama

 Jl. Raya Lemahabang km.3  Cikarang 17550, Jawa Barat 
Indonesia آدرس

+62 21 98958889 تلفن
+62 21 8903765 نمابر
صنعتی نوع فعالیت

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 فعالیت

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 فعالیت

PT.BANTRUNK MURNI INDONESIA

Jl.Raya Bekasi Km.24,5  cakung 13910, Jakarta Indonesia آدرس
+62 21 460077 (hunting) تلفن
+62 21 4600785 نمابر

صنعتی نوع فعالیت
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شرکتهاي ماشین کرایه 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 نشریه مهم در اندونزي
نام سایت اینترنتینام نشریهردیف

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 برخی 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            - سایت اطالعات اقتصادي کشورها  

www.wto.org- سایت سازمان تجارت جهانی

www.trademap.org- سایت مرکز تجارت بین الملل

- آمار گمرك جمهوري اسالمی ایران طی سالهاي 1357-58 
- گزارش بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 1386

- گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران، 1386
 http://www.tici.info- مرکز اطالع رسانی ایران

http://www.aftab.ir- سایت اطالع رسانی آفتاب

http://www.depkeu.go.id- وزارات دارایی اندونزي

      http://www.Tradedc.com- وزارت صنایع و بازرگانی

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 کشاورزي اندونزي 

http://www.dephub.go.id- وزارت حمل و نقل اندونزي  

http://www.delp.go.id- وزرات شیالت و امور دریایی اندونزي

http://www.nakertrans.go.id- وزارت کار اندونزي  

http://www.depdiknas.go.id- وزارت آموزش و پرورش اندونزي

http://www.indonesiatourism.go.id- وزارت فرهنگ و توریست اندونزي

http://www.ristek.go.id- آژانس بین المللی توسعه صادرات اندونزي

 /http://www.bi.go.id- بانک مرکزي اندونزي   

http://www.beacukai.go.id- گمرك اندونزي

http://www.bps.go.id - مرکز آمار اندونزي 

http://www.pajak.go.id/index.asp- مدیریت 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
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