
Organitzat per:
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«Indonèsia: democràcia consolidada i motor de creixement econòmic a Àsia»

Dimecres 21 de novembre de 2012,  de 17.00 h a 20.30 h

Casa Àsia · Sala Samarcanda · Av. Diagonal 373, Barcelona

Entrada lliure, prèvia inscripció a yparicio@casaasia.es

Jornada en anglès amb traducció simultània

 Stefan Munder

 Consorci Casa Àsia /  Consorcio Casa Asia: Alt Patronat / Alto Patronato:

Indonèsia ha demostrat els darrers 14 anys que la seva consolidada democràcia ha fomentat el creixement
econòmic: aquest arxipèlag amb més de 17.000 illes i 240 milions d’habitants és, actualment, la setzena
economia més gran del món, motor de creixement econòmic a Àsia i es calcula que el 2030 ocuparà el setè
lloc, segons l’informe del McKinsey Global Institute, The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential.

Amb l’objectiu de donar a conèixer la situació política i econòmica d’Indonèsia, aprofundir i debatre sobre els
reptes i oportunitats de negoci, el comerç i les inversions al país, s’organitzen a càrrec d’experts en la matèria
d’Indonèsia i Espanya dues sessions:

La sessió 1, «El camí democràtic d’Indonèsia: un model per la regió i el món», centrada en l’aspecte polític i
social i, a continuació, la sessió 2, «Oportunitats de negoci a Indonèsia: comerç i inversió», centrada en
l’econòmic.

17.00 h Paraules de benvinguda a la jornada
Adiyatwidi Adiwoso Asmady, ambaixadora de la República d’Indonèsia a Espanya
Ramón Mª Moreno, director general de Casa Àsia

17.15 h SESSIÓ 1: «El camí democràtic d’Indonèsia: un model per la regió i el món»
Ponents:
Dr. Rizal Sukma, director executiu al Centre d’Estudis Estratègics i Internacionals (CSIS), Jakarta
Dr. Javier  Gil Pérez,  professor a l’Institut Universitari General Gutiérrez Mellado

Modera:
Rafael Bueno, director de Política i Societat de Casa Àsia

18.40 h Pausa Cafè

19.00 h SESSIÓ 2: «Oportunitats de negoci a Indonèsia: comerç i inversió»
Ponents:
Gusmardi Bustami, director general de Desenvolupament Nacional d’Exportació del Ministeri de Comerç de
la República d’Indonèsia
Mayer Siburian, cap de la Junta de Coordinació d’Inversions d’Indonèsia a Londres
Mateo Rossell, Business liaison for Spanish-Indonesian in Catalonia

Modera:
Jaume Giné, secretari general de Casa Àsia

20.30 h Clausura

«Indonèsia: democràcia consolidada i motor de creixement
 econòmic a Àsia»

L’Ambaixada d’Indonèsia a Espanya i Casa Àsia es complauen a convidar-vos a la jornada:

Yohanes Budiyanto



Organizado por:

www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu

«Indonesia: democracia consolidada y motor de crecimiento económico en Asia»

Miérco les  21 de noviembre de 2012,  de 17.00 h a 20.30 h

Casa Asia · Sala Samarcanda · Av. Diagonal 373, Barcelona

Entrada libre, previa inscripción en yparicio@casaasia.es

Jornada en inglés con traducción simultánea

 Stefan Munder

 Consorci Casa Àsia /  Consorcio Casa Asia: Alt Patronat / Alto Patronato:

Indonesia ha demostrado en los últimos 14 años que su consolidada democracia ha fomentado el crecimiento
económico: este archipiélago con más de 17.000 islas y 240 millones de habitantes es, actualmente, la decimosexta
economía más grande del mundo, motor de crecimiento económico en Asia y se calcula que en el 2030 ocupará
el séptimo puesto, según el último informe del McKinsey Global Institute, The Archipielago Economy: Unleashing
Indonesia’s Potential.

Con el objetivo de dar a conocer la situación política y económica de Indonesia, profundizar y debatir sobre los retos
y oportunidades de negocio, el comercio y las inversiones en el país, se organizan a cargo de expertos en la materia
de Indonesia y España dos sesiones:

La sesión 1, «El camino democrático de Indonesia: un modelo para la región y el mundo», centrada en el aspecto
político y social y, a continuación, la sesión 2, «Oportunidades de negocio en Indonesia: comercio e inversión»,
centrada en el económico.

17.00 h Palabras de bienvenida a la jornada
Adiyatwidi Adiwoso Asmady, embajadora de la República de Indonesia en España
Ramón Mª Moreno, director general de Casa Asia

17.15 h SESIÓN 1: «El camino democrático de Indonesia: un modelo para la región y el mundo»
Ponentes:
Dr. Rizal Sukma, director ejecutivo en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Yakarta
Dr. Javier  Gil Pérez,  profesor en la Universidad Pontifícia de Comillas, CEO de Intel Executiu, profesor en el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Modera:
Rafael Bueno, director de Política y Sociedad de Casa Asia

18.40 h Pausa café

19.00 h SESIÓN 2: «Oportunidades de negocio en Indonesia: comercio e inversión»
Ponentes:
Gusmardi Bustami, director general de Desarrollo Nacional de Exportación del Ministerio de Comercio de la
República de Indonesia
Mayer Siburian, jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia en Londres
Mateo Rossell, Business liaison for Spanish-Indonesian in Catalonia

Modera:
Jaume Giné, secretario general de Casa Asia

20.30 h Clausura

«Indonesia: democracia consolidada y motor de crecimiento
 económico en Asia»

La Embajada de Indonesia en España y Casa Asia se complacen en invitarle a la jornada:

Yohanes Budiyanto


