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ВНУТРIШНОГО ринку.

Сiльеькогоеподареька

Дiяльнiеть в IндонезiУ:
•

ваЖЛИВlеть

Др.Р.Г. Голмберi

довгота, i вiд 6 градус пiвнiчна

до 11 градус пiвдена широта.

Не один з oCTpiB З вулканiчного

утворення, (в цiй Kpa"'Hi найбiльш
дiючi вулкани в CBiTi),
створюючи дуже родючу землю,

хоч не обминаючи випадкову

катастрофу, Температура у

середьному мiж 26-28 градус С.,

вогкiстю вiд 70-90 вiдсоткiв.

Мiняються двi пори року: суха

__---'пора' пiд впливом австральськоi

Н
езалежнiсть Iндонезii вiд континентальноi атмосферноi

Голландi'" тривае вже 50 маси; дощова пора, пiд впливом

pOKiB. Економiя Iндонезii до азiйськоi й тихоокеанськоi

нинiшнього дня базована на атмосферних мас. Тривае суха

аграрну дiяльнiсть. Вирощуются пора над майже цiлою

в цiй тропiчнiй KpaiHi рiзноманiтнi територiею Iндонезii вiд мiсяцiв

товари, чи це на родинних червеня й верезеня, i дощова

фермах, чи на земельну пора лишаеться над кра'l'ною вiд

власнiсть великих корпорацiЙ. грудня до березня, одним

3аймаеться 13 вiдсоткiв винятком, що пори перевернутi

земельноi площi кра'I'НИ в пiвдно-схiдноi територi'" краiни.

с i л ь С ь К О Г О С П о Д а р с ь К О Ю iндонезiя числяеться

дiяльнiстю, i велика частина з четверта найбiльш населення

тих земель пiд iнтенсивною кра','на в CBiTi, пiсля Китаю, Iндi''',
продукцiею. Багато фермерiв й Сполучених Штат. Приблизно

на менш населенних островах 60 вiдсоткiв населення

далi використають методами, якi знаходиться в Явi, i населення

дуже примiтивнi й шкiдливi бiльш розкидане в островах

навколишному середовищi. Симатрi, Борнео (до якого

3гiдно характеристиками нацi'" претендують i Малазiя i Бруней),
oCTpiB, iндонезiйська економiЯi Нова Гiнея (роздiляний з

розраховуе на рибаловство, хоч кра'''ною Папуа Нова Гiнея). В

не припускае нагоду Iндонезi'l' проживають

розвиватися сучасною найчисленнiше населення

аквукультурою. мусульманiв в CBiTi. Дозволен но

Iндонезiя найдовший у CBiTi також християнство, iндуизем, й

архiпелаг, починаючи вiд 94 буддизм. Числяються 583
градус до 141 градус схiдна рiдних мов й дiалектiв в
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/ндонезii. Державна мова,

Багаза Iндонезiя Малайського

походження, е зараз 12-а

найбiльш використована мова в

CBiTi. Англiйська мова

перевершувала голландьську

мову як найбiльш використована

мова зарубiжникiв.

Велика кiлькiсть

сiльськогосподарсько'" продукцiУ

вирощувана на невеличких

фермах i городах для мiсцевого

споживання, Кiлькiсть продукцi'l'

легше розмiряти нiж вирiшення

грошовоi вартости цiеi

дiяльностi для eKoHoMii.
Н а й г о л О в н i ш i
сiльськогосподарскi продукти

для внутрiшнього споживання

TaKi: рис, MaHioK iстивний, i
Mak. Iншi важливi продукти для

мiсцевого споживання

включають тютюн, бавовна, i
нечислена селекцiя фруктiв й

овочiв. Найголовнiшi експорти

на свiтовий ринок TaKi:
пальмова олiя, гумка, кава, чай,

i какао. Близькi експорти

призначенi для KpaiH Малейзi''',

Сiнгапору, й Японi'I'.

Вирощування рису

найважливiша

сiльськогоспорадська дiяльнiсть

в iндонезi'l, так як в багатьох

iнших азiйських KpaiHax.
Населення споживаеться рисом

три рази денно, i бюрократам

HaBiTb призначено щомiсячну

квоту рису разом зарплатою. В

ранiших часах, Iндонезiя



займала перше мiсце мiж

краУнами в iмпортування рису.

Цi дiлянки землi використована

волами й рiзними традицiйними

методами фермерства.

1l0лiпшення copTiB насiння,

iригацiя, добрива, i пестисiди

все уможливують вирощування

аж три урожаУ рiчно,

результатом пiдвищення

кiлькiсть рису в KpaYHi. Вiд 1984,
Iндонезiя сама забезпечуе

потреб на споживання рису, i
HaBiTb в змозi експортувати рис.

Все одно, пiдчас бездощiв'я

1991 р., зменшало вирощування

на 2 вiдсоткiв до 44.3 мiл. тонн.

(лушпинами). В цiй ситуацiУ

потрiбно було iмпортувати рис.

Споживання бiлка з чоловiка

далi пiдвищуеться. В 1992 р. У

середньому, споживано 16.6 кг.

риби, 6.7 кг мяса, 2.7 кг яець, та

лиш 4.9 кг молока. Велика

кiлькiсть земного мяса курчове,

хоч мають своУх мiсць i коза, i
вiвцi, водовий буйвiл, худоба, та

й свиня. Креветкове

господарсвто зараз прибуткове

в Японi·(. Тому, що система

охолоджування мало

розширенна, i тому, що птахи як

гуси й iндики немалi, звичайно Ух

рiдно знайдено, хоч качок дуже

популярнi, за мяса так як за

яЙцi.

Можна сказати, що Iндонезiя

само забезпечена щодо харчiв.

Все одно, iмпортуються в цю

Kpa'I'HY невелику кiлькiсть

багатьох харчiв, включаючи:

пшениця для переробки в муку й

пасту, худоба для розведення,

переробнi харчi з АвстралiУ,

Америки, i Китаю, рiзнi фруктiв з

Корею, свiжi фiнiки з Iраки й з

Америки, i HaBiTb яблуки з

Канади й зАмерики. Часник

використована всюди, хоч

недавно постачання не може

загасити попит, Збирають

податки на iмпортований

часник, i появилася нелегальне

торгiвля великоУ кiлькости

часнику контрабандно

привезено в Kpa'l'HY з сусiдних

краУн. Багатонароднi фiрми

переробляють харчi на

експортування в Азiйський

ринок, працюючи в переробних

пiдприемствах в IндонеiУ,

МалаЙЗГJ", Фiлiпiнських островах,

i в Сiнгапорi. Коли цi харчi

зазначено для споживання в

IндонезiУ, переробленi

вiдповiдно до мусильманських

звичаУв, i на упакування

написано "галал."

Майбутний потенцiал в галузi

сiльськогосподарського

iмпортування можливо

знаходиться в слiдуючих:

землеробне знаряддя потрiбне

на менших фермах,

устаткування для переробки

харчiв, включаючи збереження й
v':

пакування, полiпшення

генетичних порiд, i пестисiдна

технологiя для зберiгання

врожай в полях.

Хоч меншаеться важливiсть

BHecKiB сiльськогосподарскоУ

продукцi'( у вирiшення валову

продукцiю краУни, Bci види

сiльськогосподарськоУ продукцiУ,

включаючи рибаловство й

лiсопромисловiсть, подають

20% до валовоУ продукцiУ.

Експортування нафти рахуеться

найважливiше джерело

зовнiшних капiталiв. Доступ до

цiеУ нафти меншуе коштовнiсть

транспортування.

Хоч Iндонезiя класифiкуеться

як розвинуюча краУна, вона стае

бiльш модернизованою й

iндустрiальноюдосить швидким

темпом. Плив IндонезiУ на

зрештого CBiтy зараз незначний,

але ситуацiя напевно

змiнятимуться за десять pOKiB.
Хоч з'являтимуться перешкоди,

iмпортувачi разом з

експортувачi повинi вертати

увагу на цей ринок 180 мiльйонiв

населення.

Про автора:

Роберт Гольмберг бiолог при

Атабаському унiверситетi в

канадському провiнцiУ Альберта, BiH
зараз працюе на проектi в Схiднiй

Iндонезi"I' пiд спонсорством

Канадського Агенства

Мiжнародного Розвитку.
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