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HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐẦU TIÊN 
GIỮA INDONESIA VÀ UAE ĐƯỢC KÝ KẾT

Ngày 01/07/2022, Indonesia và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 
(UAE) đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khuôn khổ chuyến 
thăm chính thức UAE của Tổng thống Indonesia nhằm thúc đẩy quan hệ 
kinh tế song phương giữa hai khu vực. Đến thời điểm hiện tại, nội dung 
văn kiện Hiệp định vẫn chưa được công bố chính thức và đang trong quá 
trình được cả hai quốc gia phê chuẩn.

Về nội dung, FTA giữa Indonesia và UAE được cho là bao gồm các cam kết 
về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và sự 
công nhận lẫn nhau về chứng nhận đạt tiêu chuẩn đạo Hồi (Halal). Trong 
đó, cam kết nổi bật nhất là việc xóa bỏ hoặc cắt giảm mạnh thuế quan đối 
với phần lớn hàng hóa nhập khẩu của cả hai bên. Những sản phẩm có 
thể được hưởng lợi nhiều nhất từ việc dỡ bỏ thuế quan này bao gồm sản 
phẩm dầu cọ, thực phẩm, quần áo của Indonesia, và các sản phẩm cao 
su, nhựa và thép của UAE.

Thông qua việc ký kết FTA, Indonesia và UAE đều thể hiện kỳ vọng lớn 
trong việc thúc đẩy trao đổi thương mại và phát triển kinh tế giữa hai 
bên. Bộ trưởng Thương mại UAE Thani al Zeyoudi cho biết FTA mới này 
sẽ giúp tạo thêm khoảng 55.000 việc làm tay nghề cao tại UAE, đồng thời 
nâng tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước thêm 5,8 
tỷ USD, giúp UAE tăng 4,6 tỷ USD trong GDP tính đến năm 2030. Về phía 
Indonesia, Bộ trưởng Thương mại nước này cũng kỳ vọng thỏa thuận sẽ 
giúp Indonesia thuận lợi tiếp cận thị trường UAE, qua đó tăng cường xuất 
khẩu sang khu vực vùng Vịnh, Trung Đông, châu Phi và Nam Á.

Thỏa thuận lần này là một nỗ lực lớn của cả Indonesia và UAE trong việc 
mở rộng mạng lưới FTA của hai bên. Trong nửa đầu năm 2022, ngoài 
Indonesia, UAE cũng đã ký kết 2 Hiệp định tương tự với  ́n Độ và Israel. 
Hiện tại, quốc gia này cũng đang tiến hành đàm phán FTA với nhiều quốc 
gia khác, tiêu biểu là Hàn Quốc và Australia. Về phía Indonesia, quốc gia 
này cũng đang trong giai đoạn đàm phán với nhiều nền kinh tế thuộc 
nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, trong đó bao gồm Canada, Ấn Độ, 
Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia và Morocco.




