Indonesien
Ikke alt materiale er tilgængeligt på dansk eller engelsk. Dog kan Google oversætte tekst på
hjemmesider til (nogenlunde) dansk. Du skal blot højre-klikke med musen, og vælge ”Oversæt til
dansk” i menuen.

Praktisk information
Institutioner og organisationer:
Den Danske ambassade i Indonesien: http://indonesien.um.dk/da
Eksportrådet i Indonesien: http://indonesien.um.dk/en/the-trade-council/
Den geopolitiske og økonomiske associering i Sydøstasien: http://asean.org/
Indonesian Agency for Agricultural Research and Development: http://en.litbang.pertanian.go.id/

Tal og tendenser
Nøgletal og økonomiske tendenser:
DI udgiver hver måned en kort oversigt over den økonomiske udvikling på det Indonesiske marked,
inkl. et overblik over handelen med Danmark. Læs den seneste rapport her:
https://di.dk/SiteCollectionDocuments/Opinion/Konjunktur/Markedfokus/Indonesien.PDF
Eksportrådet giver et grafisk overblik over udviklingen i en række mål på den Indonesiske sektor
for landbrug, skovbrug og fiskeri. Her kan du få et indtryk af sektorens omfang, hvor kvaliteten af
data dog er varierende. : http://indonesien.um.dk/da/om-indonesien/indonesien-i-tal/landbrugskovbrug-og-fiskeri
Trading Economics viser Indonesiens økonomiske nøgletal her:
http://www.tradingeconomics.com/indonesia/indicators og WTO giver et fint overblik over
udviklingen i Indonesiens handel her:
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=ID
Anden relevant information:
Eksportrådet for Indonesien er stadig under opbygning, men relevant information om eksport og
investeringer kan findes her: http://indonesien.um.dk/en/the-trade-council/export-and-investment/
FAOLEX er verdens største elektroniske samling af nationale love og bestemmelser samt
internationale traktater om fødevarer, landbrug og naturressourcer. Her kan du downloade eller læse
om bestemmelserne på hvert enkelt område: http://faolex.fao.org/
Vælge ”Country Profiles” i menuen og klik på ”Indonesia”.

Markedet lige nu
Den generelle økonomiske situation
Indonesien er verdens fjerde folkerigeste land og analyser peger på, at landet vil øge sin
økonomiske vækst betydeligt inden for de næste 10-15 år, og blive nyt mål for udenlandske
investeringer i regionen, der i forvejen er i vækst. Med landets voksende økonomi og store og
stigende befolkning ( ca. 250 mill. ) er der gode afsætningsmuligheder – især indenfor landbrugsog fødevaresektoren. Ifølge den danske ambassade i Indonesien er den økonomiske vækst i BNP på
5 % i 2016 og væksten ventes at holde sig på højt niveau i de kommende år.
Indtil 1990’erne var det stadig klassisk landbrug og ex. risdyrkning, der dominerede
jordudnyttelsen, men andelen til skovbrug, plantager, infrastruktur og bybebyggelse er vokset
betydeligt.
De seneste par år har der været flere danske eksportinitiativer i Indonesien bl.a. på
fødevareområdet, mens der på landbrugsområdet har været satset på eksport af genetik, kvæg og
teknologi inden for fjerkræproduktion. Befolkningen er overvejende muslimsk og såvel
slagtemetoder som kødkvalitet er omfattet af Halal bestemmelser. Da den danske
kyllingeproduktion er erklæret 100 % salmonella fri har man et godt udgangspunkt for at øge
eksporten til Indonesien. Både teknisk design og viden om hygiejne i staldene og anden know how
er potentiel eksport til Indonesien. En stigende middelklasse stiller desuden krav om avancerede
fødevarer af høj kvalitet og fødevaresikkerhed, der giver større afsætningsmuligheder for udstyr til
industriel forarbejdning, opbevaring og pakning af fødevarer. Læs mere om den Danske
fødevaresikkerhed her:
https://ing.dk/artikel/glem-alt-om-fluenet-kyllinger-skal-vaccineres-mod-campylobacter-104501
Også kollektive eksportfremstød har fundet vej til Indonesien. Ved statsbesøget i 2015 fulgte 62
danske virksomheder med delegationen bl.a. inden for landbrug og fødevarer, clean-tech,
procesudstyr og rådgivning og var med til at sætte fokus på danske virksomheders kompetencer og
produkter i Indonesien. Ved den lejlighed blev der underskrevet en landbrugsaftale og indgået en
kommerciel partnerskab mellem Danmark og Indonesien, der kan læses her:
http://lf.dk/aktuelt/nyheder/2015/oktober/derfor-satser-vi-paa-indonesien#
http://www.lf.dk/aktuelt/nyheder/2016/april/dansk-indonesisk-landbrugsaftale#.WEbP2tXhDIU
Indonesien er medlem af WTO, men der kan stadig opleves udfordringer og div. handelshindringer
som:
• Barrierer i forbindelse med kultur og sprog
• Bureaukrati
• Vanskeligheder med at finde den rigtige partner
• Intellectual Property Rights (IPR)
• tekniske hindringer
• Infrastruktur

Der kan findes yderligere information her: http://indonesien.um.dk/en/the-trade-council/marketand-business-culture-in-indonesia/
Sektoren indenfor fiskeindustri er blevet åbent op for udenlandske investorer:
http://www.blackseagrain.net/novosti/indonesia-opens-aqua-sector-to-foreign-investments

