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Akuisisi Solvay

ding bulan sebelumnya. Dampak dari kekurangan pasokan
listrik akan berlangsung dalam
beberapa bulan.
HSBC menurunkan proyeksi
pertumbuhan produk domestik
bruto Jepang tahun ini sebanyak 0,5 persen menjadi 0,9 persen. Tapi tahun depan Jepang
diprediksi tumbuh 3,5 persen.
Para ekonom di Societe Generale menurunkan prediksi
untuk 2011 dari 2 persen menjadi 1 persen. Tapi pemulihan
kembali akan berlangsung cepat. Tahun berikutnya, ekonomi diperkirakan tumbuh 3,9
persen.
Sama halnya dengan analis
dari Nomura, yang menurunkan
proyeksi pertumbuhan 2011 sebesar 0,7 persen menjadi 0,8
persen. Namun, ekspansi diperkirakan masih tumbuh 2,9 persen pada 2012.

SHANGHAI –– Walt Disney Co segera memulai
pembangunan taman hiburan dan resor di
Shanghai, Cina. Pembangunan digelar setelah
pemerintah pusat menyetujui rencana pembangunan taman seluas 963 are atau seperenam luas Walt Disney di Orlando, Florida.
Pada Sabtu pagi lalu waktu setempat atau
Jumat malam waktu Amerika Serikat, Disney
menyebarkan banyak undangan untuk menghadiri acara peresmian pembangunan pada 8 April
mendatang. Direktur Utama Disney Robert Iger
rencananya bakal hadir di sana.
Disneyland Shanghai akan menjadi wahana
Disney terbesar keenam di dunia dan pertama
yang ada di dataran Cina. Tahap pertama pembangunan taman hiburan ini diperkirakan memakan biaya 24,4 miliar yuan atau sekitar US$
3,37 miliar.
Total biaya dari keseluruhan resor belum jelas,
tapi sepertinya merupakan investasi terbesar
asing di Cina. Kepemilikan terbesar resor tersebut akan dikuasai oleh perusahaan media dan
hiburan, kemudian beralih dimiliki pemerintah
Shanghai.
Tidak ada pengumuman resmi dari Disney,
yang diperkirakan hanya akan memegang kepemilikan minoritas pada akhirnya. Negosiasi
pembangunan taman hiburan ini dimulai sejak
akhir 1990-an dengan melibatkan dua direktur
utama Disney dan lima pemimpin Shanghai.
Disney, yang tertantang memasuki pasar televisi Cina dan Shanghai, ingin memastikan proyeknya dapat memenuhi kebutuhan lapangan
kerja di daerah tersebut. Dalam negosiasi ini,
Disney menyatakan sanggup membuat taman hiburan di Hong Kong pada 2005.
Rencana proyek Shanghai ini semakin kencang pada 2009 saat Disney dan pemerintah daerah Shanghai mencapai kerangka kerja sama.
Hal ini merupakan satu dari beberapa langkah
yang harus dijawab oleh pemerintah pusat Cina.
Area taman ini rencananya akan meliputi dua
taman, dua hotel, sebuah kompleks retail, restoran, dan sebuah danau. Kepala Divisi Taman dan
Resor, Tom Staggs, menyebutkan pembangunan
proyek akan memakan waktu hingga lima tahun.
Sebanyak 2.000 unit rumah dan 300 perusahaan telah direlokasi. Proyek ini dapat menampung
7,3 juta pengunjung pada tahun pertama.
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(Dari kanan) Direktur Utama
Solvay Christian Jourquin berjabatan tangan dengan Direktur Utama Rhodia Jean-Pierre
Clamadieu, sebelum konferensi pers di Paris kemarin.
Perusahaan kimia Solvay
membeli pesaingnya, Rhodia
SA, senilai US$ 4,8 miliar.

Pengusaha Pesimistis
Memandang Iklim Bisnis Jepang
Produksi industri turun
lebih dari 10 persen
pada Maret.
TOKYO –– Perusahaan manufak-

tur besar Jepang yakin kondisi
bisnis akan memburuk dalam
tiga bulan mendatang. Pesimisme itu terungkap dari survei
terpisah yang dilakukan Bank
of Japan setelah gempa bumi
dan tsunami, 11 Maret lalu.
Bank Sentral Jepang menggelar survei Tankan dari 24
Februari sampai 31 Maret lalu.
Namun, saat gempa bumi dan
tsunami melanda pesisir timur
Jepang, survei Tankan dilakukan terpisah untuk mengetahui sikap pengusaha.
Hasilnya, indeks Tankan untuk industri manufaktur besar
plus 6 untuk bulan Maret. Tidak berubah dari survei sebelumnya. Tapi, indeks Juni mi-

nus 2, merosot dari survei sebelumnya, plus 2. Hasil ini mengindikasikan manufaktur besar
berubah pesimistis.
Pelaku bisnis skala menengah-kecil, yang cenderung
bergantung pada ekonomi domestik, memberikan suara
yang semakin negatif. Padahal,
sebelum bencana datang, mereka juga telah memberikan
suara negatif.
Tapi Bank Sentral Jepang
memperingatkan agar masyarakat jangan menanggapi berlebihan survei terpisah ini. Sebab, survei hanya dilakukan
terhadap 23,6 persen dari keseluruhan responden Tankan.
Bank of Japan juga menegaskan, respons yang masuk
dari survei terpisah ini tidak
mencerminkan pendapat yang
sesungguhnya dalam perubahan sentimen.
Meski begitu, data ini mem-

berikan gambaran paling jelas
soal dampak bencana alam terhadap kepercayaan bisnis pada
negara dengan perekonomian
terbesar ketiga di dunia itu.
Para ekonom memperingatkan data survei ada kemungkinan menganggap remeh
dampak bencana dan krisis
nuklir akibat kerusakan pada
pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi.
Di samping korban manusia
dan kerusakan bangunan, bencana ini telah melumpuhkan
pembangkit listrik Jepang. Banyak pengusaha manufaktur
yang menghentikan produksi
karena kekurangan pasokan
listrik dan kerusakan rantai
distribusi, terutama sektor
elektronik dan mobil.
Kalangan ekonom menghitung produksi industri secara
keseluruhan turun lebih dari
10 persen pada Maret diban-
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