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INDONESIË

Onvrede over
economie neemt toe
EDWIN MOOIBROEK

Kan de Indonesische president
Joko Widodo de verwachtingen
nog waarmaken?

D

e verwachtingen waren hooggespannen
toen Joko Widodo
ruim een jaar geleden president van Indonesië werd. Hij
werd door sommigen de Obama van Indonesië genoemd.
Geen militair, niet iemand van
de gevestigde politieke elite,
maar een oud-zakenman in
meubels. Jokowi, zoals hij in
Indonesië wordt genoemd, viel
op als gouverneur van Jakarta.
Hij bracht onaangekondigde
bezoeken aan overheidskantoren en mopperde op ambtenaren die nog niet op hun werk
waren, hij bezocht sloppenwijken en leek voortvarend te
werk te gaan. Die stijl viel in de
smaak bij vooral jonge Indonesiërs die verandering wilden.
Maar na ruim een jaar lijken de wittebroodsweken toch
wel voorbij, vooral op economisch vlak. Recente opiniepeilingen zijn het als het gaat over
de economie opvallend eens:
bijna 70% van de Indonesiërs is
ontevreden over hoe de regering de economie aanpakt. De
Indonesische economie groeide lange tijd meer dan 6%, het
vertrouwen van Indonesiërs in
de economie was hoog. Maar
de laatste tijd zit de klad er
flink in. De Wereldbank gaat
voor 2015 uit van een economische groei van 4,7% en 5,3%
voor 2016. Met argusogen
wordt gekeken naar de koers
van de roepia die flink verzwakt

is. Het schrikbeeld van de Aziatische crisis eind jaren negentig komt daarbij boven toen de
roepia in korte tijd flink minder waard werd.
Indonesië heeft last van de
afkoelende wereldeconomie en
elke keer als de Federal Reserve
een renteverhoging aankondigt
of dreigt aan te kondigen, krijgt
de roepia een nieuwe dreun. De
Indonesische economie kon
lange tijd flink groeien door
vooral de binnenlandse consumptie van een groeiende
middenklasse. Maar die lijkt
minder over te houden om uit
te geven. Veel Indonesiërs klagen over de hoge kosten voor
levensonderhoud.
Ook heeft de regering-Jokowi met een nationalistische politiek veel buitenlandse investeerders afgeschrikt. De
president lijkt zich daarvan nu
bewust en probeert het tij te
keren. Zo heeft hij zijn economische ministers vervangen en
binnen korte tijd zes pakketten
maatregelen aangekondigd die
de economie weer aan de gang
moeten krijgen. Het is te hopen voor president Jokowi dat
die maatregelen effect hebben,
wil hij de hooggespannen verwachtingen nog kunnen waarmaken. n
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De Wereldbank
verwacht dat de
economie van

Indonesië in 2016
met 5,3% groeit.
Lange tijd groeide
die met 6%.
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Veel Indonesiërs klagen
over de hoge kosten voor
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