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لدولة لي عودة ل ھھ: ا قتصاديةو?زمة المالية لندونيسية ستجابة ا ا 
  التنموية؟

 النمو الشاملات ھايلو، المركز الدولي للسياسديجول 

الجھود المبذولة لتحقيق ا(ھداف ا�نمائية من يقوض التباطؤ ا�قتصادي الحالي 
أنه بحلول  ةلتنمية ا5سيوياقدر بنك وي. وظائف تفقدو الفقر سوءا زدفقد . ل/لفية
   .شخص في آسيامليون  100حوالي  قع في براثن الفقرسي، 2010عام 

  

 نخفاضا�بشكل رئيسي من خ@ل  إندونيسيا �قتصادي الحالي علىايؤثر الركود و

 يةأسعار صادراتھا السلع طوھبوتتجه إلى ال. إليھا في صادراتھا وتدفقات رأس المال

. ا(شھر الستة ا(خيرة تراجعت سوق ا(وراق المالية فيبالفعل و. الرئيسية

ا�ستثمار شھادات ولمالية الحكومية ا�ندونيسية (وراق ااظھرت أسواق أو
مليار دو�ر أمريكي في ا(شھر ا(ربعة  2.2عجزا قدره  (SBIs) ا�ندونيسية

 حركھاتي تالية ط التضخموا(زمة الضغإلى وأضاف . 2009ا(ولى من عام 

الرقم القياسي (سعار ت نسبة تضخم وصل 2008في عام ف. غذائيةأسعار السلع ال
ً رتفاعإ، %12ين تھلكالمس تمثل أسعار المواد و. 2007في عام % 6.6من  ا

 في الرقم القياسيلغذاء ازن يبلغ وو. من الزيادة في معدل التضخم% 49الغذائية 

ل/زمة  ستجابةا�بالحكومة ا�ندونيسية تقوم كيف %. 36 ينالمستھلك (سعار
  المالية وا�قتصادية؟

  

عانى ، و% 32، إنخفضت صادرات المطاط بنسبة 2009في الربع ا(ول من عام 
كانت و. المطاطإنتاج  توقفت تماما في بعض المحافظات و. معظم المزارعين

طن، وھو ألف  700 بمقدارصادرات المطاط  خفض شحناتھي سياسة الاستجابة 
على  ،ي@ند وماليزيابالتنسيق مع تاه المنتجون أصحاب الكارتل ا�جراء الذي اتخذ

 منظمةعلى غرار ماتفعله ، ةل ثابتومستويات دخالية وع لحفاظ على أسعاراأمل 

   .)اوبك(الدول المصدرة للنفط 

  

 ، من ىآخر إندونيسية رئيسية ريصدت ھو سلعةھبط سعر القصدير، وكما 

دو�ر   12,355لى إ 2008 عام دو�ر أمريكي للطن في يوليو 23,595
نظام الحصص مؤقتاً العمل بالحكومة وقد علقت  .2009 إبريل عامأمريكي  في 

عندما كانت ا(سعار و. فروضة على صادرات القصديرت قيود حد أدنىيضع التي 
ما  تصديرمفروضاً عليھا بانجكا بيليتونج وجزر رياو  مرتفعة، كانت مقاطعات مثل

 خ@ل تعليق منو. طن من القصديرعلى التواليألف  15و  ألف 90� يقل عن 

خفض ا�نتاج والحفاظ على على  المنتجين تحصة الحد ا(دنى، فإن الحكومة شجع
ونتيجة لذلك، إنخفض إنتاج . الطلب العالمي إستقرار ا(سعار في مواجھة بطء

ألف   80إلى  2007و  2005طن بين عامي ألف   120 القصدير من متوسط
   .2008طن في عام 

  

حاليا، يتم و. الطلب العالمي ن ركودموالنسيج وا(حذية عاني أيضا قطاع الغزل يو
مثل غيرھا من و. محليا% 40في حين يتم استھ@ك  من ا�نتاج،% 60تصدير 

في و� سيما الصين، تناقش الحكومة علنا التحول  البلدان ا5سيوية،ات حكوم
في و. التركيز الجديد على توسيع ا(سواق المحليةوينصب . ستراتيجية التنميةإ

تين المئوي تينتبديل النسبي لصناعة ا(حذية والمنسوجات ھ ةفغاية المستھدالواقع، ال
. للصادرات% 40و  ستھ@ك المحليلP% 60: بحيث تصبجان أع@ه تينالمذكور

ا5�ت  بنتھا، تقدم الحكومة الدعم المباشر لشراءم تكجزء من حزمة التحفيز التي تو
ً في ا5ونة ا(خيرة، تلقت صناعة ا(حذية دعمو .ا5�تتحديث  برنامجفي إطار   ا

دو�ر أمريكي  مليار  22.1وقدمت ، مليار دو�ر أمريكي   5.17 اً قدرهنقدي
   .لصناعة الغزل والنسيج

على . لوارداتلستراتيجية إح@ل إ ستھ@ك المحليويرافق أيضا حملة تعزيز ا�
 لكن التقديرات. القطن سنويا طن منألف  24حوالي  سبيل المثال، تنتج إندونيسيا

يتم استيراد و. فقط من الطلب %4بنسبة تشير إلى أن إنتاج القطن المحلي يفي 
تدخلت مرة أخرى، . ومعظمه من مصر والو�يات المتحدة ا(مريكيةفرق ال

ام القليلة وعا(طن في ألف  48خطة لزيادة إنتاج القطن إلى  الحكومة وأطلقت
بدأت بالفعل في و .ھكتارألف  40ولمضاعفة المساحة المزروعة إلى  ،القادمة

 ، جاوة الشرقية،بلورامحافظات جونونج كيدول، يوجياكارتا، باتي، كودوس، 

 .توفير البذور والمدخ@ت الزراعية المدعمة لديھافي وجنوب سو�ويزي 

  

 ، حيثالكلية الحكومة ل/زمة تغيرات في السياسة ا�قتصاديةإستجابة  تشملكذلك 

كما تم ، 2008في عام % 9.5 إلى 2009في عام % 7.8من خفض سعر الفائدة 
من % 1.4مليارات دو�ر أمريكي، أو  7بمبلع  حوافز ماليةا�ع@ن عن تقديم 

% 76.5(مالية شكل تخفيضات ضريبية الحوافز ال تخذأو. الناتج المحلي ا�جمالي

لحسن الحظ، بدأ عام و%). 6.7( مباشر ودعم%) 16.8(نفقات بنية تحتية  ،)ھامن
الذي أعطى ھو ا(مر من الناتج المحلي ا�جمالي، و %1.2 بلغعجز مالي ب 2009
  .لحكومة لتمويل العجزحيزاً ل

  

 المعروض من الصادرات السلعية،المنتجين أصحاب الكارتل بشأن  موقف

حوافز مالية تقديم ول الواردات ح@تخاذ تدابير �إصناعة ، ولل ا�عانات المباشرةو
حتى ا5ن ھذه و. /زمةل ا�ندونيسية تجابةلPسالمميزة ات السمكل ذلك ھي كينزية 
لدولة لعودة  شھدحن ننو. الحديد لياللتوافق الليبرمخالفة كانت المختلطة التدابير 
 .لك التوافقذواجھھا يالتي  أزمة الشرعيةفي ضوء  التنموية

  

لى المشاورات التي جرت خ@ل الزيارة التي قام بھا إتستند ھذه المقالة : م�حظة
برنامج ا(مم ل يطار مشروع بحثإفي  لى إندونيسياإخيرة ونة ا(المؤلف في ا(
  .م وجھات نظرھميقدتفضلوا بتن مم ينشكره إلى كثيرالخالص و. المتحدة ا�نمائي

  
 


