HÀN QUỐC VÀ INDONESIA KÝ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
Ngày 18/12/2020, Hàn Quốc và Indonesia chính thức ký kết Hiệp định Thương
mại tự do song phương (viết tắt là IK-CEPA) sau hơn 01 năm kể từ khi hoàn tất
đàm phán vào 26/10/2019. Hiệp định mới thể hiện cam kết củng cố quan hệ
thương mại song phương của hai nước trong bối cảnh kinh tế thế giới đang
gặp nhiều thách thức.
IK-CEPA là FTA tương đối truyền thống, với các cam kết về thương mại hàng
hóa, quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại, hải quan và tạo thuận lợi thương
mại, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và khung pháp lý.
Về thương mại hàng hóa, Indonesia cam kết xóa bỏ 92,06% dòng thuế quan
hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, bao gồm cả một số mặt hàng chính như
gạch ốp tường, phụ tùng ô tô… Đổi lại, Hàn Quốc sẽ loại bỏ 95,54% dòng thuế
cho Indonesia, trong đó có những mặt hàng chủ chốt của Indonesia như dầu
nhờn, trái cây khô, áo thun…
Về thương mại dịch vụ, Indonesia cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cho
Hàn Quốc cao hơn mức đã cam kết trong RCEP. Về định hướng mở cửa một
số lĩnh vực dịch vụ, Hiệp định áp dụng cơ chế “rachet” (chỉ tiến không lùi)
tương tự CPTPP, theo đó Indonesia và Hàn Quốc sẽ chỉ có thể mở cửa các thị
trường dịch vụ rộng hơn cho nhau chứ không thể siết chặt hơn so với mức
đang có. Cơ chế này được áp dụng với 35 lĩnh vực dịch vụ của Hàn Quốc, và
13 lĩnh vực dịch vụ của Indonesia.
IK-CEPA không chỉ tăng cường mở cửa thị trường song phương mà còn được
cho là nền tảng đánh dấu sự hợp tác toàn diện giữa Indonesia và Hàn Quốc,
trở thành động lực chính đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước. Đây là FTA song
phương thứ ba mà Hàn Quốc ký kết với khu vực Đông Nam Á sau Singapore
và Việt Nam, và là FTA đầu tiên với một đối tác trong khu vực này kể từ khi
Hàn Quốc công bố Chính sách hướng Nam vào năm 2017.
Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Indonesia đạt 15,65
tỷ USD. Trong đó, Indonesia xuất khẩu sang Hàn Quốc 7,23 tỷ USD hàng hóa,
và nhập khẩu 8,42 tỷ USD hàng hóa từ Hàn Quốc.5
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