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FTA GIỮA INDONESIA VÀ KHỐI EFTA 
CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa Indonesia và Khối Thương mại tự 
do châu Âu (EFTA) bao gồm Thụy Sỹ, Liechtenstein, Na Uy và Iceland được 
khởi động đàm phán vào năm 2011. Sau gần 8 năm, trải qua 14 vòng đàm 
phán chính thức, Hiệp định đã được ký kết vào cuối năm 2018. Đến ngày 
01/11/2021, Hiệp định này đã chính thức đi vào thực thi sau khi được các 
bên hoàn tất quá trình phê chuẩn.

Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa Indonesia và khối EFTA là một FTA 
toàn diện và hiện đại. Hiệp định trùm tất cả các lĩnh vực thường có trong 
các FTA toàn diện mà khối EFTA đã ký thời gian qua, như thương mại hàng 
hóa, dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, mua sắm chính phủ, 
thương mại và phát triển bền vững…

Việc Hiệp định chính thức có hiệu lực sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp 
cận thị trường cho hàng hóa của cả hai bên. Theo hiệp định, các bên cam 
kết sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu của nhau khi 
kết thúc lộ trình. Như vậy, các sản phẩm xuất khẩu chính của Indonesia 
như thủy sản, cà phê và hàng dệt may sẽ được hưởng lợi đáng kể khi xuất 
khẩu sang thị trường các nước EFTA. Đặc biệt, sản phẩm dầu cọ - sản 
phẩm xuất khẩu quan trọng của Indonesia sẽ được tiếp cận thị trường 
đầy đủ ở cả Iceland và Na Uy. Còn đối với Thụy Sĩ, nước này cũng cho phép 
một số sản phẩm dầu cọ của Indonesia tiếp cận dễ dàng hơn đối với thị 
trường của mình thông qua việc cắt giảm thuế quan, nhưng vẫn áp dụng 
hạn ngạch thuế quan với một số sản phẩm dầu cọ khác. Đổi lại các sản 
phẩm chính của các thành viên EFTA như vàng, dược phẩm và các sản 
phẩm từ sữa sẽ dễ dàng hơn khi tiếp cận thị trường Indonesia. 

Không chỉ có những cam kết đáng kể về hàng hóa, Hiệp định cũng có 
nhiều cam kết liên quan đến dịch vụ đầu tư. Những cam kết này sẽ đẩy 
mạnh thương mại dịch vụ trong các lĩnh vực như năng lượng, viễn thông, 
tài chính ngân hàng... đồng thời thúc đẩy hoạt động đầu tư xuyên biên 
giới giữa các bên. Ngoài ra, Hiệp định cũng hướng tới việc tăng cường 
hợp tác nhằm đạt được sự phát triển bền vững. Cụ thể, Chương về thương 
mại và phát triển bền vững của Hiệp định sẽ tạo ra một khung khổ pháp lý, 
nhằm đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế phải phù hợp với các mục 
tiêu về môi trường và lao động.

Đối với Indonesia, EFTA là khu vực châu Âu đầu tiên nước này ký kết một 
FTA toàn diện như vậy. Còn đối với khối EFTA, Indonesia là quốc gia thứ 
ba trong khu vực ASEAN có FTA với Khối này, bên cạnh Singapore (có hiệu 
lực từ tháng 01/2003), Philippines (có hiệu lực từ tháng 06/2018). Hiện tại, 
khối EFTA cũng đang trong quá trình đàm phán FTA với hai nước ASEAN 
khác là Malaysia và Việt Nam. Ngoài ra, FTA giữa EFTA và Thái Lan dù tạm 
dừng nhưng các bên đang trao đổi để sớm nối lại các cuộc đàm phán 
Hiệp định này.
 


