
 

 

 

INDONÈSIA  

Capital Jakarta 

Població 265M hab 

Moneda Rúpia d’Indonèsia (IDR) 

Equivalència 1€ ≈ 16.163 IDR 

Idiomes Indonesi i 700 idiomes més reconeguts com a llengua 

regional. Holandès (legal), anglès (en educació). 

 

 

PIB 

 

Segons informacions actualitzades a 2020 del Banc Mundial, el PIB d’Indonèsia es 

calcula en 1,058 trilions de dòlars americans el que equivaldria a uns 936.905 

milions d’euros. Aquest PIB s’ha vist lleugerament decrescut des del seu major pic 

en els darrers anys, el qual va ser el 2019 amb 119 trilions de dòlars americans. 

Segons l’agència Focus Economics, es considera que el creixement augmentarà 

considerablement el 2022, després d'una recuperació desigual aquest any. Un 

notable enfortiment de la demanda interna enmig de mesures de contenció 

reduïdes, la despesa acumulada alliberada i les posicions de política fiscal i 

monetària de suport haurien de liderar la reactivació, mentre que la demanda 

exterior probablement es suavitzarà, tot i que es mantindrà robusta. Els panelistes 

de FocusEconomics Consensus Forecast esperen que el PIB creixi un 5,3% el 

2022, que suposa un augment de 0,1 punts percentuals respecte a la previsió del 

mes passat.  

 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ID
https://www.focus-economics.com/countries/indonesia


 

 

 

Sectors forts 

 

Segons l’agència Asialink Business, L'economia indonèsia és la més gran del sud-

est asiàtic i la 16a més gran del món, amb un producte interior brut (PIB) anual 

valorat en aproximadament 940.900 milions de dòlars (2016). El 2014, el sector 

dels serveis va ser l'ocupador més destacat a Indonèsia, amb el 45% dels 

treballadors locals (en comparació amb només un terç el 1990). El van seguir el 

sector agrícola, que ocupa el 34% dels treballadors locals (per sota del 56% el 

1990) i el sector industrial (inclosa la indústria manufacturera), que representa el 

21% dels treballadors locals (que s'ha fet més destacat en els últims anys).  

Indonèsia té una economia de mercat en la qual el govern juga un paper important, 

inclosa l'administració de preus d'alguns béns bàsics com el combustible, l'arròs i 

l'electricitat. En termes de valor afegit, el sector industrial va representar el 40 per 

cent del PIB el 2015. La inversió estrangera directa significativa i els incentius 

governamentals han posicionat la indústria per al creixement futur.  

Els principals sectors industrials inclouen petroli i gas natural, tèxtils i peces de 

vestir, mineria, calçat, fusta contraxapada, cautxú i fertilitzants químics. El sector 

serveis és igual d'important per a l'economia d'Indonèsia, ja que el 2015 

representava el 43% del PIB. L'agricultura, en canvi, només va representar el 14%. 

Els productes bàsics d'exportació més importants d'Indonèsia són el petroli i el gas, 

els minerals, l'oli de palma cru, els aparells elèctrics i els productes de cautxú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asialinkbusiness.com.au/indonesia/getting-started-in-indonesia/indonesias-economy?doNothing=1


 

 

Unions duaneres 

 

Donat que es considera que l' economia d'Indonèsia és la 16a més gran del món per 

PIB nominal i la 7a més gran per PPA, s’ha convertit en  una potència regional i es 

considera una potència mitjana en assumptes globals. El país és membre de 

diverses organitzacions multilaterals, com ara les Nacions Unides , l'Organització 

Mundial del Comerç , el G20 , i membre fundador del Moviment dels països no 

alineats , l' Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic , la Cimera d'Àsia Oriental i l' 

Organització de Cooperació Islàmica . 

Coma  membre de la zona de lliure comerç de l'Associació de Nacions del Sud-est 

Asiàtic (ASEAN). L'ASEAN, i per extensió Indonèsia, tenen acords comercials 

preferencials amb Austràlia, la Xina, Hong Kong, l'Índia, el Japó, Corea i Nova 

Zelanda i van concloure negociacions basades en text de l'Associació Econòmica 

Integral Regional el novembre de 2019.  

Indonèsia ha signat el lliure comerç bilateral. acords (TLC) amb Austràlia, Xile, 

Moçambic, així com amb Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa en el marc de 

l'Associació Europea de Lliure Comerç, però a finals de 2019, cap d'aquests TLC 

encara està en vigor excepte amb Xile. Indonèsia ha conclòs recentment les 

negociacions amb Corea sobre un Acord d'Associació Econòmica Integral. Indonèsia 

està negociant altres TLC amb la Unió Europea (UE), l'Índia, Tunísia i Turquia així 

com revisant els seus acords de comerç amb el Japó i Paquistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Factors culturals 

 

Indonèsia és un país de contrastos on hi conviuen modernitat i tradició. Tot i garantir 

la llibertat religiosa a la constitució, el govern només reconeix oficialment sis religions 

: islam , protestantisme , catolicisme romà , hinduisme , budisme i confucianisme ; 

amb les religions indígenes només en part reconegudes.  Amb 231 milions 

d'adherents (86,7%) el 2018, Indonèsia és el país de majoria musulmana més poblat 

del món.  

El país està dividit en 17.508 illes, i en funció de la illa es parla un idioma diferent o 

es practica una religió diversa. A més, En l'àmbit econòmic, hi ha una bretxa de 

riquesa, taxa d'atur i salut entre illes i centres econòmics densament poblats (com 

Sumatra i Java ) i zones poc poblades i desfavorides (com Maluku i Papua ). 

Indonèsia és un país ètnicament divers, amb al voltant de 1.300 grups ètnics nadius 

diferents. La majoria dels indonesis descendeixen de pobles austronesis. Els 

javanesos (de l’illa de Java) són el grup ètnic més gran, constitueixen el 40,2% de la 

població,  i són políticament dominants. Es troben predominantment a la part central 

i oriental de Java i també un nombre considerable a la majoria de províncies. Els 

sundanesos són el següent grup més nombrós (15,4%), seguits dels batak , els 

maduresos , els betawis , els minangkabau , els buginesos i els malais . 

Degut al seu passat colonial dins l’imperi colonial holandès, l’idioma neerlandès 

també es present en la societat, sobretot entre descendents d’antics colonitzadors, 

així com en les llengües criolles de base neerlandesa. Avui en dia encara es manté 

un cert grau de fluïdesa per part dels membres educats de la generació més antiga 

o dels professionals del dret  ja que els codis de llei específics encara només estan 

disponibles en holandès. 

 

 

 

 

 



 

Afeccions a causa de la covid-19 

 

Degut a les seves característiques que fan que Indonèsia sigui un país molt divers, 

això dfa que els reptes que presenta siguin també diferent a la resta de països; 

segons l’informe de Boren Magazine, “la pandèmia global va amenaçar la 

democràcia, el desenvolupament de l'economia i la estatura internacional 

d'Indonèsia. Al mateix temps, va exposar la resposta desorganitzada del govern, 

deixant milions de persones vulnerables. A continuació, es mostren algunes 

conclusions de la resposta a la COVID-19 d'Indonèsia fins ara.+ 

Quan el govern va implementar restriccions socials, el virus ja s'havia estès a les 34 

províncies d'Indonèsia. El govern afirma que la seva resposta se centra en proves 

generalitzades i seguiment de contactes; tanmateix, les xifres reals diuen el contrari. 

La taxa va caure a 210 provats per milió de persones a finals d'abril. La resposta 

d'Indonèsia va ser mínima en comparació amb les respostes agressives d'altres 

nacions properes com Austràlia i Vietnam. 

A finals de març, Indonèsia va aprovar un pressupost de COVID-19 equivalent a 

24.500 milions de dòlars . El pressupost cobreix l'ampliació de les instal·lacions 

sanitàries, la reestructuració creditícia de petites empreses, exempcions fiscals i 

eventuals paquets de recuperació. De manera crucial, es van autoritzar proteccions 

equivalents a 7.000 milions de dòlars per al públic en general en forma de serveis 

socials i exempcions. Jakarta, molt afectada, està construint 12 cuines d'aliments per 

garantir que la seva població de més de 10 milions s'alimenti correctament durant la 

pandèmia”. 

El pic més gran de contagis des de l’inici de la pandèmia es va produir el  juliol de 

2021 on els casis van arribar a 44.000 nous casos en un sol dia; xifra rècord al país 

des de l’inici de la pandèmia; no obstant això, els contàgins s’han reduït fins a finals 

d’any amb una mitja de 220 casos per dia. Segons dades de l’agència Our World in 

Data des de l’inici de la pandèmia hi ha agut 4.26M de casos i un total de 144.000 

morts. 

 

 

https://www.borgenmagazine.com/covid-19-in-indonesia/


 

 

 

Oportunitats de negoci presents a Indonèsia 

 

Segons informacions publicades per Acció, els principals sectors per creixement del 

volum de negoci per al període 2020-2024 son el Mobile & Gaming, el qual creixerà 

en un 14.80%, les altres indústries del transport en un 10.14%, l’agricultura en un 

9.95%, el sector de les Smart Cities en un 9.42% i en el mateix percentatge les TIC 

i Transformació digital, els Esports en un 8.99% i seguits de molt aprop tant per la 

Indústria 4.0 i impressió 3D, com per els Continguts digitals i audiovisuals; també 

destaquen les infraestructures i construcció així com l’educació, formació i serveis 

educatius. 

Segons Indonèsia és possiblement el país més complex en termes de transport i 

logística, de manera que el transport és la primera prioritat del pla d’infraestructures 

nacional. La major part del pressupost nacional està destinada a la construcció de 

carreteres, amb la voluntat de construir el doble de kilòmetres que l’any 2019. A més, 

es construiran 6,9 km de ponts, 239 km de línies ferroviàries i tres aeroports. La major 

part dels projectes es finançaran amb estructures de tipus PPP, de cooperació 

publicoprivada. 

El Govern ha introduït una estratègia nacional per desenvolupar la intel·ligència 

artificial (IA). L'agost del 2020, Jakarta ha publicat un projecte que guiarà Indonèsia 

en el desenvolupament de la IA. El pla de desenvolupament consisteix a preveure la 

IA per donar suport a cinc sectors industrials principals: salut (per a un millor servei 

sanitari), educació (educació en línia i I+D), reforma burocràtica (solució a la 

desigualtat en els serveis governamentals), seguretat alimentària (manteniment de 

l'estabilitat de l'oferta i la demanda d'aliments) i ciutats intel·ligents (urbanització 

intel·ligent). 

Indonèsia necessita una gran extensió de dispositius i d'equips mèdics. El Govern 

indonesi està treballant en la prestació d'assistència sanitària a la població, que està 

distribuïda en 17.000 illes. El 44% de les instal·lacions sanitàries primàries es troben 

a Java i encara hi ha moltes zones rurals subdesenvolupades. El 2019, Indonèsia té 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a_indonesia


 

1.787 hospitals de gestió privada i 1.026 hospitals de gestió pública. Aquests 2.813 

hospitals només ofereixen 310.710 llits, fet que suposa només 1,17 llits per cada 

1000 habitants. Per accelerar la millora, el Govern proporciona als inversors 

estrangers una participació més gran en certs subsectors, com hospitals, clíniques 

especialitzades i equips mèdics. Arran de la manca de fabricants nacionals 

d'equipament mèdic, més del 90% dels aparells mèdics i matèries primeres dels 

indonesis s'importen de l'estranger. El 2019, la indústria tenia un valor estimat de 

4500 milions de USD, la majoria dels quals (2800 milions de USD) són productes 

importats.  

Amb una inversió en infraestructura de 500.000 milions de USD prevista per als 

pròxims cinc anys, l'aparició de nous mercats del sector de fintech a Indonèsia 

emprendrà un nou camí. Indonèsia, classificada com la 4a economia en telèfons 

intel·ligents més gran del món, ha registrat un augment del 209,8% (2900 milions de 

USD) en transaccions d'e-wallet a finals del 2018 respecte al 2017, quan només es 

van registrar 943 milions de USD. Els pagaments mòbils són ara una gran part de 

les transaccions diàries tant online com offline. El 2014, el llançament del National 

Non-Cash Movement també va fomentar gradualment una societat menys rendible, 

fet que va impulsar un nombre creixent d'actors; actualment existeixen 37 mètodes 

de pagament locals a Indonèsia amb quatre actors principals: OVO, GoPay, Dana i 

LinkAja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relacions comercials entre Catalunya i Indonèsia 

 

La principal representació comercial de Catalunya a Indonèsia es fa a través de 

l’Acció al sud-est asiàtic i Ocenia d’Acció i en concret el mercat d’indonèsia es cobreix 

a través de l’Oficina Exterior de Catalunya a Signapur. Des de la qual, Acció ajuda 

les empreses catalanes quant a presentar oportunitats de negoci, prestar serveis, 

activitats i per exportar o establir-se als següents països: Cambodja, Filipines, 

Indonèsia, Laos, Malàisia, Myanmar, Singapur, Tailàndia, Vietnam. 

Segons l’informe publicat del 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya titulat 

“La intensitat exportadora de Catalunya i els mercats potencials de futur, la intensitat 

exportadora de Catalunya és molt baixa en tots els països asiàtics, cosa que planteja 

un veritable repte exportador tenint en compte que la regió representa gairebé un 

terç (31,4%) de les importacions mundials (dades 2016). Tant sols Geòrgia (0,70) i 

Pakistan (0,56) superen un índex del 0,5. La intensitat exportadora és molt baixa en 

els principals països asiàtics com Japó (0,32), Índia (0,22), Corea del Sud (0,21) o 

Xina (0,20), així com en els principals països de l’ASEAN com Filipines (0,36), 

Bangladesh (0,28), Tailàndia (0,25), Indonèsia (0,18), Singapur (0,15), Vietnam 

(0,15) o Malàisia (0,12). 

Per últim, s’evidencia el retard exportador a Amèrica del Nord i Àsia, dos regions que 

aglutinen gairebé la meitat de la demanda mundial. Com a tal, el principal repte 

exportador de Catalunya recau en els Estats Units i Canadà i la majoria dels països 

asiàtics, especialment en aquells amb majors perspectives de creixement: Índia, 

Xina, Corea del Sud, Filipines, Tailàndia, Indonèsia, Vietnam, Malàisia i Bangladesh”. 

Segons informacions publicades per Acció. “Les exportacions catalanes a Indonèsia 

assoleixen els 154,8 milions d’euros el 2019, un 13,3% més que l’any anterior i la 

xifra més alta de la sèrie històrica. Catalunya exporta principalment a Indonèsia pasta 

de fusta (13,6%), maquinària (12,3%) i peces de vestir (11,2%) el 2019.   

Les exportacions catalanes a Indonèsia representen el 0,2% del total de les 

exportacions catalanes. Les exportacions catalanes representen el 31,1% de les 

exportacions de l’Estat espanyol a Indonèsia. Les importacions catalanes 

d’Indonèsia han crescut un 16,6% el 2019 respecte l’any anterior, fins els 486,6 

https://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/sud-est-asiatic-i-oceania/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/singapur/
https://www.scipedia.com/public/Arteaga_et_al_2018a
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a_indonesia


 

milions d’euros. Catalunya importa principalment d’Indonèsia biodièsel (25,3%), oli 

de palma (14,0%) i productes químics orgànics (9,6%) el 2019. Les importacions 

catalanes d’Indonèsia representen el 0,5% del total de les importacions catalanes. 

Les importacions catalanes d’Indonèsia representen el 26,0% de les importacions de 

l’Estat espanyol d’Indonèsia”. 

 

 

 


