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Chương 1: Kinh doanh tại Indonesia 

Tổng quan thị trường         

 Indonesia là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Mặc dù tăng trưởng 
hằng năm của Indonesia trong năm 2009 dưới 4,5% và tăng lên 6,1% vào năm 
2010, nhiều nhà kinh tế học dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế của Indonesia có 
thể đạt 8% vào năm 2011. Trong tình hình khó khăn toàn cầu vào năm 2009, nền 
kinh tế Indonesia vẫn là một trong những nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Thị 
trường chứng khoán tăng 87% trong năm 2009 và tăng 46% trong năm 2010; và 
tăng trưởng GDP bình quân hằng năm của Indonesia là 5,17% từ năm 2000 đến 
năm 2010, lưu thông tiền tệ ổn định và tín dụng được cải thiện.  

 Thị trường tiêu dùng tiếp tục dẫn đầu và là quốc gia tiêu dùng lớn thứ 4 trên thế 
giới, với 237,5 triệu dân, trong đó 50% dân số dưới độ tuổi 30. 

 GDP bình quân đầu người vượt xa các quốc gia láng giềng tại Đông Nam Á như 
Philippines và Việt Nam.  

 Indonesia là xã hội dân chủ phát triển mạnh và có khu vực tự trị lớn. Indonesia 
nằm ở vị trí các tuyến đường biển quan trọng và có nguồn tài nguyên thiên nhiên 
phong phú.  

 Năm 2009, Indonesia thực thi Hiệp định thương mại tự do Asean – Trung Quốc. 

 Số hộ gia đình tại Indonesia có thu nhập bình quân sau thuế từ 5.000 USD đến 
15.000 USD dự kiến tăng lên 36% dân số và nhiều hơn 58% vào năm 2020. 

 Dự đoán hơn 60 triệu công nhân Indonesia có thu nhập thấp sẽ gia nhập tầng lớp 
trung lưu trong 10 năm tới, tín hiệu này tăng cho thấy chi tiêu các mặt hàng tiêu 
dùng tăng. 

Thách thức của thị trường     

 Mặc dù được cải thiện nhưng các vấn đề về luật lệ vẫn gây cản trở đáng kể. Cơ 
chế giải quyết các tranh chấp chưa phát triển tốt. Các công ty trong nước và 
nước ngoài cho rằng tham nhũng và hệ thống tòa án không hiệu quả là những 
vấn đề nghiêm trọng khó giải quyết. Những bất đồng về qui định và kinh doanh 
vốn thường được xem là các vấn đề hành chánh hoặc dân sự ở nước ngoài (sai: 
trong việc ban hành các văn bản dưới luật, nhìn chung là các vấn đề hành chính 
và dân sự được xem xét cẩn thận tại nước ngoài,) có thể bị xem như các trường 
hợp phạm tội hình sự ở Indonesia.  

 Có sự cạnh tranh khắc nghiệt giữa các công ty của Singapore, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Malaysia, Hàn Quốc và các quốc gia khác. 

 Việc nới lỏng các quy định đã giúp giảm bớt nhiều rào cản qua việc tạo ra các 
chế độ thương mại và đầu tư minh bạch hơn, nhưng bộ máy hành chánh có thể 
vẫn còn cồng kềnh. 

 Cơ sở hạ tầng và hệ thống dịch vụ chưa được phát triển hoặc không bảo trì 
tương ứng với nền kinh tế tiêu dùng đang bùng nổ, làm tăng chi phí giao dịch và 
không hiệu quả, gây cản trở nhà xuất khẩu và nhà đầu tư.  

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

2 /74 

 



THỊ TRƯỜNG INDONESIA

 

 Môi trường kinh doanh tại Indonesia vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách     
thức. Theo các công ty nước ngoài, thị trường Indonesia còn phức tạp và       
phải mất nhiều thời gian để thâm nhập. 

Cơ hội thị trường     

 Có nhiều cơ hội quan trọng trong ngành khai thác mỏ, năng lượng thiết bị nông 
nghiệp, và dịch vụ. 

 Việc mở rộng hệ thống ngân hàng tạo cơ hội cho các khách hàng làm việc trong 
lĩnh vực phần mềm. 

 Giáo dục và đào tạo chuyên môn, nghiên cứu, thiết bị y tế và và hàng hóa nông 
sản chất lượng cao vẫn có được lợi thế thị trường (cạnh thị trường biên giới 
Indonesia) thậm chí với giá cao. 

 Nhiều cơ hội mới nổi lên bao gồm chế biến nhiên liệu sinh học bằng dầu cọ, năng 
lượng sạch và công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất trong nước. 

 Các thị trường đang phát triển gồm có: cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực 
và thành phố, nâng cấp quân đội, các hệ thống an toàn và an ninh và bảo vệ giao 
thông đường biển. 

 Indonesia là quốc gia có số người sử dụng Facebook lớn thứ hai trên thế giới, và 
21% người dùng internet sử dụng Twitter, tỉ lệ cao nhất thế giới. 

Chiến lược thâm nhập thị trường     

 Mặc dù trong một số trường hợp nhà cung cấp có thể trực tiếp bán hàng cho 
chính phủ hay các công ty nhà nước, các đại lý dịch vụ trong nước, các văn 
phòng hay các nhà phân phối địa phương là yếu tố then chốt thành công trong 
việc triển khai kế hoạch, nhằm đảm bảo đúng thời gian phân phối, lắp đặt và các 
dịch vụ cần thiết tiếp theo. Hầu hết các quyết định thu mua của chính phủ ưu ái 
cho các nhà cung cấp đã được chứng minh hay đảm bảo dịch vụ dựa trên các 
mối quan hệ lâu dài. 

 Việc thâm nhập vào thị trường Indonesia của các công ty có quy mô vừa và nhỏ 
của nước ngoài có thể tăng thêm khả năng thành công nhờ các đại lý và nhà 
phân phối địa phương mạnh. 

 Các công ty nước ngoài phải đến thăm thị trường Indonesia để lựa chọn đúng đại 
lý hoặc nhà phân phối thích hợp. Việc hẹn gặp nhà đại diện đòi hỏi phải cẩn thận 
vì sẽ khó cắt đứt được một mối quan hệ xấu (để tránh một mối quan hệ). Kiên 
nhẫn và luôn hiện diện là yếu tố chính của sự thành công. 

 Các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua sắm tại Indonesia là việc định 
giá cả, tài trợ, các kỹ năng chuyên môn và dịch vụ hậu mãi. Các công ty nên sẵn 
sang đầu tư vốn liếng và nhân lực vào việc biến người đại diện địa phương của 
mình thành một nhà cung cấp dịch vụ hạng nhất. 

 Các công ty phi tài chính của Indonesia nhận được gần 50% vốn từ nước ngoài 
qua các khoản vốn vay, trái phiếu và tín dụng khác do đó xuất khẩu của 
Indonesia thường phụ thuộc vào tài trợ thương mại. 
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Chương 2: Môi trường kinh tế và chính trị 

Chính phủ và tình hình chính trị 

Indonesia là nước cộng hòa được thành lập dựa trên hiến pháp năm 1945 qui định 
sự phân chia quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Việc tái cơ cấu quan trọng diễn 
ra khi Tổng thống Suharto từ chức vào năm 1998, và chính quyền quá độ Habibie 
trong thời gian ngắn từ năm 1998 đến năm 1999. Chính quyền Habibie đã thiết lập 
pháp chế cải cách chính trị, chính thức đưa ra các quy định mới cho hệ thống bầu 
cử, Hội đồng Đại biểu Nhân dân hay Hạ nghị viện (DPR), Hội đồng hiệp thương 
nhân dân (MPR) và các đảng phái chính trị mà không thay đổi hiến pháp năm 1945 
của Indonesia. Sau những cải cách này, hiến pháp hiện nay giới hạn hai nhiệm kỳ 
cho một tổng thống. 

Indonesia đã áp dụng chế độ lưỡng viện sau khi thành lập DPD (Hội đồng đại biểu 
vùng), được bầu cử lần đầu tiên vào năm 2004. DPD gồm 4 đại biểu đại diện cho 33 
tỉnh của Indonesia. Mặc dù DPD có thể đưa ra các kiến nghị và đệ trình ý kiến về 
các vấn đề lập pháp liên quan đến các vùng, nhưng DPD không có quyền soạn thảo 
luật. Hội đồng hiệp thương nhân dân (MPR) gồm có Hội đồng đại diện vùng (DPD) 
và Hạ nghị viện hay Hội đồng Đại biểu Nhân dân (DPR). MPR có quyền tấn phong 
(theo tiến cử của DPR) và kết tội Tổng thống. Chủ tịch hiện tại của MPR là Taufik 
Kiemas (thuộc Đảng Dân chủ đấu tranh (PDI-P) đối lập) và Chủ tịch của DPR là 
Marzuki Alie (của Đảng Dân chủ cầm quyền). Những vị chủ tịch này và 4 vị phó chủ 
tịch đã đảm nhiệm vị trí này từ ngày 5/10/2009. Hiện nay, Đảng lớn nhất trong Hạ 
nghị viện là Đảng Dân chủ của Tổng thống Yudhoyono, đang nắm vị trí chủ tịch DPR 
đầy thế lực.  

Tổng thống được bầu có nhiệm kỳ trong vòng 5 năm, là nhân vật chính trị đứng đầu 
chính phủ. Tổng thống và phó tổng thống do người dân bỏ phiếu bầu cử lần đầu tiên 
vào ngày 20/09/2004. Trước đó, MPR đã chọn ra tổng thống Indonesia. Năm 1999, 
MPR đã chọn ông Abdurrahman Wahid, còn được gọi là Gus Dur làm Tổng thống 
đời thứ 4. MPR đã cách chức ông Gus Dur vào tháng 7/2001, và sau đó liền bổ 
nhiệm Phó Tổng thống Megawati Sukarnoputi làm Tổng thống đời thứ 5. Megawati 
đã mang lại sự ổn định cho Indonesia, tuy nhiên vẫn còn các mối quan ngại đối với 
tiến trình đấu tranh chống tham nhũng và khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Ông 
Susilo Bambang Yudhoyono đã được bầu kế nhiệm ông Megawati. Ông đã tái đắc 
cử vào năm 2009. 

Tổng thống có quyền điều hành chính phủ và được một nội các được bổ nhiệm   
giúp đỡ. 

Đảng Dân chủ (PD) của Tổng thống Yudhoyono giữ 145/560 vị trí trong Hạ nghị viện 
(DPR), tạo nên đảng chính trị lớn nhất đại diện cơ quan lập pháp vào tháng 9/2009. 
Đảng Dân chủ liên minh với 4 đảng lớn nhất của Hồi giáo. Liên minh này giữ phần 
lớn số ghế trong DPR. Hội đồng cố vấn nhân dân (MPR) có 692 thành viên, bao 
gồm 560 thành viên của DPR và 132 đại biểu thuộc Hội đồng đại diện vùng (DPD). 
Kể từ năm 2004, công dân Indonesia được bầu chọn các thành viên cơ quan lập 
pháp của DPR và DPD, nhưng việc bỏ phiếu được dựa trên hệ thống danh sách của 
đảng. Điều này đảm bảo người giỏi nhất trong đảng được đặt ở đầu danh sách ứng 
cử viên của đảng được bầu vào cơ quan lập pháp. Năm 2009, phương pháp “đa số 
phiếu thắng” cho phép các cử tri lần đầu tiên bỏ phiếu trực tiếp chọn ra ứng cử viên 
thắng cuộc với đa số phiếu bầu vào cơ quan này.. 
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Trước năm 2004, vị trí trong cơ quan lập pháp được dành riêng cho đại diện của các 
lực lượng quân đội. Quân đội có ảnh hưởng chính trị quan trọng trong lịch sử 
Indonesia, mặc dù quân đội đã chính thức từ bỏ vai trò chính trị của mình vào năm 
2004. Lực lượng quân đội có ảnh hưởng lớn đến môi trường chính trị và bầu 
Suharto làm người lãnh đạo mới từ khi quân đội nắm quyền sau cuộc nổi dậy sớm 
thất bại vào năm 1965. Các sĩ quan quân đội, đặc biệt là sĩ quan lục quân, là những 
cố vấn chính cho Suharto và Habibie và có ảnh hưởng lớn đến các chính sách. 
Theo khái niệm chức năng kép (“dwifungsi”), quân đội tiếp tục khẳng định vai trò của 
mình trong các vấn đề chính trị - xã hội. Khái niệm này được dùng để biện minh cho 
việc sắp xếp các sĩ quan vào trong bộ máy hành chánh dân sự các cấp của chính 
phủ và trong cơ quan lập pháp của vùng và quốc gia. Mặc dù quân đội vẫn còn sức 
ảnh hưởng và là một trong các tổ chức của quốc gia, việc mở rộng các cải cách dân 
chủ vẫn được bắt đầu kể từ năm 1999, cuộc cải cách này đã hủy bỏ “dwifungsi” và 
kết thúc mối liên quan chính thức của lực lượng quân đội trong bộ máy chính quyền. 
Cảnh sát được tách ra khỏi quân đội, vai trò trực tiếp của quân đội đối với các vấn 
đề của chính phủ càng giảm đi nhiều hơn. Chính phủ được bầu một cách dân chủ 
đã tăng cường việc điều khiển quân đội. 

Như một hành động nhằm phản ứng lại việc tập trung quyền hành của Suharto và 
phản ánh quan điểm độc lập trong lịch sử, Hasan di Tiro đã tổ chức phong trào giải 
phóng Aceh (Gerakan Aceh Merdeka, GAM) vào tháng 12/1976 nhằm tìm kiếm tự 
do cho Aceh. 15.000 người đã thiệt mang trong cuộc xung đột tại Aceh kéo dài hơn 
30 năm. Mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình được dẫn dắt bởi Tổng thống Phần 
Lan Martti Ahtisaari, hiệp ước hòa bình giữa GAM và chính phủ Indonesia quy định 
vấn đề tự trị của Aceh được kí kết vào ngày 15 tháng 8 năm 2005. Tháng 12 năm 
2005, GAM tuyên bố giải tán các tổ chức vây cánh của quân đội, và chính phủ 
Indonesia đã rút lui phần lớn lực lượng an ninh theo thỏa thuận. Ngày 11 tháng 12 
năm 2006, Aceh tổ chức cuộc bầu cử thống đốc và khu vực hành chính, đây là cuộc 
bầu cử dân chủ đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua tại Aceh, kết quả của cuộc bầu 
cử là thống đốc chính là cựu lãnh đạo của những người theo chính sách ly khai. 
Năm 2009, Aceh tham gia bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp quốc gia và đắc 
cử với vai trò cơ quan lập pháp cấp tỉnh.  

Các quan chức chính phủ 

 Tổng thống – Susilo Bambang Yudhoyono 

 Phó Tổng thống – Boediono 

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao – Marty Natalegawa 

 Đại sứ Việt Nam tại Indonesia 

1. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền: Ông Nguyễn Hữu Dựng 

Địa chỉ: Jl. Teuku Umar, No 25, Menteng, Jakarta Pusat 10350,  Indonesia. 

Điện thoại: 62 21 310 0358 hoặc 62 81 116 1025 

Fax:  62 21 314 9615 

2. Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam 

- Tại Hà Nội: 
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Địa chỉ: 50 Ngô Quyền, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 38253353 / (84-4) 38257969 

Fax: (84-4) 38259274 

- Tại Tp.HCM: 

Địa chỉ: 18 Phùng Khắc Khoan, Q.1, Tp.HCM 

Điện thoại: (84- 8) 3825 1888, 3822 3799 

Fax: (84-8) 3829 9493 

KINH TẾ 

Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường của Indonesia. 
Indonesia có 139 doanh nghiệp nhà nước, và chính phủ quản lý giá các mặt hàng 
cơ bản, bao gồm nhiên liệu, gạo     và điện. 

Giữa thập niên 1980, chính phủ bắt đầu loại bỏ những trở ngại pháp lý đối với các 
hoạt động kinh tế. Các biện pháp này ưu tiên tập trung vào lĩnh vực tài chính, đối 
ngoại và nhằm kích thích việc tạo thêm công ăn việc làm (lên kế hoạch khuyến khích 
nhân công), phát triển lĩnh vực xuất khẩu phi dầu mỏ.  

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân hằng năm gần 7% từ năm 
1987 – 1997 và hầu hết các nhà phân tích đã thừa nhận rằng  Indonesia là nền kinh 
tế mới công nghiệp hóa và là một thị trường lớn mới nổi. Khủng hoảng tài chính năm 
1997 làm thay đổi các khu vực kinh tế. Tiền Thái giảm giá trị làm cho cộng đồng các 
nhà đầu tư nước ngoài nhanh chóng xem xét lại khoản đầu tư đầu tư tại châu Á. 
Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán phá giá tài sản và đầu tư tại châu Á, khiến 
Indonesia bị ảnh hưởng nhiều nhất trong khu vực. Năm 1998, tăng trưởng GDP của 
Indonesia ở mức âm 13,1% và tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 15% đến 20%. Do hậu quả 
của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 – 1998, chính phủ đã tịch thu một phần 
đáng kế tài sản của khu vực tư nhân qua việc tái cơ cấu nợ, nhưng sau đó đã bán 
hầu hết số tài sản này, tỉ lệ thu hồi trung bình 29%.  

Cho đến nay, Indonesia đã hồi phục, mặc dù chậm hơn so với các nước láng giềng, 
qua việc điều chỉnh cơ cấu vốn trong lĩnh vực ngân hàng, cải thiện việc giám sát thị 
trường vốn, và tiến hành các biện pháp khuyến khích phát triển và đầu tư, đặc biệt 
là cơ sở hạ tầng. GDP tăng ổn định trong 10 năm trở lại đây, tăng trưởng thực tế 
của GDP trong năm 2007 là 6,3% và năm 2008 đạt 6,1%. Mặc dù tăng trưởng chậm 
lại ở mức 4,5% trong năm 2009 do nhu cầu toàn cầu giảm, nhưng Indonesia là quốc 
gia phát triển nhanh xếp thứ 3 trong nhóm G-20, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. 
Tăng trưởng hồi phục vào năm 2010 cùng với dự báo tăng trưởng đạt mức 6%. 
Nghèo đói và thất nghiệp cũng giảm bất chấp khủng hoảng tài chính thế giới, tỉ lệ 
dân nghèo giảm còn 13,3% vào tháng 3/2010 so với 14,2% hồi đầu năm và tỉ lệ thất 
nghiệp giảm 7,4% vào tháng 2/2010 so với tỉ lệ vào tháng 8/2009 là 7,87%. 

Triển vọng kinh tế tốt đẹp và chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn khiến nhiều nhà 
phân tích cho rằng Indonesia sẽ sớm trở thành thành viên mới nhất của nhóm các 
thị trường mới nổi hàng đầu “BRIC”. Thành quả tốt này là kết quả của việc nâng cấp 
tín dụng của các cơ quan xếp hạng lớn trong năm qua, theo đánh giá của cơ quan 
Fitch thì nợ của quốc gia dưới 1 mức đầu tư, trong khi S&P và Moody đánh giá nợ 
quốc gia dưới 2 mức đầu tư. 
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Phản ứng trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và tình hình kinh tế đi xuống 
vào cuối năm 2008, chính phủ đã nhanh chóng cải thiện khả năng thanh toán tiền 
mặt, đảm bảo việc tài trợ khác nhằm cấp tiền cho ngân sách mở rộng và đảm bảo 
việc thông qua chương trình khuyến khích tài chính trị giá hơn 6 tỉ USD.  Các biện 
pháp chính nhằm ổn định thị trường tài chính gồm có việc tăng gấp 20 lần bảo hiểm 
tiền gửi lên mức 2 tỉ IDR (khoảng 222.000 USD); giảm dự trữ bắt buộc cho ngân 
hàng; và đưa ra các quy định ngoại hối mới cần phải có chứng từ đối với việc thu 
mua ngoại tệ vượt quá 100.000 USD/tháng. Là một thành viên trong nhóm G-20, 
Indonesia có vai trò tích cực trong việc phối hợp cùng nhóm G-20 đối phó với cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đứng trước luồng vốn đầu tư ồ ạt tăng vào năm 
2010, ngân hàng Indonesia đã thực hiện một số biện pháp khuyến khích để luồng 
vốn này đầu tư vào những công cụ ít biến động hơn. 

Chính sách kinh tế 

Sau khi tổng thống Yudhoyono nhậm chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2004, ông đã 
nhanh chóng thực hiện chương trình kinh tế “hỗ trợ phát triển, hỗ trợ người nghèo 
và hỗ trợ việc làm”, và ông tiếp tục thực hiện chương trình này trong nhiệm kỳ 2 của 
mình. Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia (BAPPENAS) đã công bố kế hoạch phát 
triển trung hạn từ năm 2010 đến 2014, kế hoạch này tập trung phát triển Indonesia 
thành đất nước “phồn vinh, dân chủ và công bằng”.  

Mục tiêu của kế hoạch này là đạt được tăng trưởng kinh tế bình quân từ 6,3% đến 
6,8% trong giai đoạn này, và đạt 7% trở lên vào năm 2014; tỉ lệ thất nghiệp từ 5% - 
6% và tỉ lệ hộ nghèo khoảng 8% - 10% vào cuối năm 2014. Tổ kinh tế của tổng 
thống Yudhoyono trong nhiệm kỳ hai do ông Hatta Rajasa, Bộ trưởng điều phối các 
vấn đề kinh tế lãnh đạo. Sri Mulyani Indrawati tiếp tục đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài 
chính đến tháng 5/2010, khi bà từ chối việc bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trong Ngân 
hàng Thế giới. Tháng 7/2010, Hội đồng Hạ viện thứ 9 đã thông qua việc bổ nhiệm 
Darmin Nasution vào vị trí thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, sau khi vị trí 
này bị bỏ trống 14 tháng do cựu thống đốc Boediono từ chức để trở thành ứng viên 
cho vị trí phó tổng thống cho ông Yudhoyono.  

Tháng 5/2010, tổng thống Yudhoyono đã thành lập Ủy ban Kinh tế Quốc gia và Ủy 
ban Cải cách Quốc gia. Ủy ban Kinh tế quốc gia đưa ra các đề xuất chiến lược để 
nhanh chóng phát triển nền kinh tế quốc gia. Ủy ban Cải cách Quốc gia cung cấp 
đầu vào và các đề xuất nhằm gia tăng năng suất quốc gia, tạo sự đổi mới về văn 
hóa, và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Nhìn chung kinh tế vĩ mô của Indonesia ổn định. Năm 2004, GDP thực trên mỗi đầu 
người bình quân đã quay trở về mức trước khi khủng hoảng tài chính xảy ra và mức 
thu nhập cũng đang tăng lên. Năm 2009, tiêu dùng trong nước tiếp tục chiếm phần 
lớn GDP, đạt mức 58,6%, kế đến là đầu tư chiếm 31%, chi tiêu của chính phủ đạt 
mức 9,6% và xuất khẩu ròng 2,8%. Hoạt động đầu tư tăng đều trong nhiều năm qua, 
cho đến khi kinh tế toàn cầu suy giảm vào năm 2009 và hồi phục vào năm 2010. 

Sau việc giá nhiên liệu toàn cầu tăng đáng kể vào năm 2007 – 2008, chính phủ 
Indonesia đã tăng giá nhiên liệu trung bình khoảng 29% vào ngày 24/5/2008 nhằm 
làm cắt giảm gánh nặng trợ cấp nhiên liệu. Tiền trợ cấp nhiên liệu dự kiến lên đến 
265 nghìn tỷ Rp (29,4 tỉ USD) hoặc 5,9% GDP vào năm 2008. Giá nhiên liệu tăng 
đột ngột cùng với việc tăng giá thực phẩm, làm cho việc lạm phát giá tiêu dùng đạt 
mức cao, 12,1% vào tháng 9/2008. Nhằm giúp cho người dân đối phó với tình trạng 
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giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao hơn, chính phủ Indonesia đã đưa ra các gói 
đền bù trực tiếp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp đến hết tháng 2/2009 và nhiều 
khoản trợ cấp thêm bao gồm mở rộng chương trình trợ cấp gạo và các khoản trợ 
cấp phụ tập trung vào việc tăng sản xuất lương thực. Việc giá xăng dầu giảm đi sau 
đó đã cho phép chính phủ giảm giá dầu diesel và xăng dầu đã được trợ cấp, nhưng 
sau đó giá xăng dầu lại hồi phục và tiền trợ cấp năng lượng lại tăng vào năm 2010. 

Lĩnh vực ngân hàng 

Indonesia có 122 ngân hàng thương mại (tính đến tháng 5/2010), trong đó có 10 
ngân hàng do người nước ngoài nắm giữ đa số phần sở hữu và 28 ngân hàng liên 
doanh với nước ngoài. 10 ngân hàng hàng đầu quản lý khoảng 64% tài sản trong 
lĩnh vực này. 4 ngân hàng do nhà nước làm chủ (ngân hàng Mandiri, BNI, BRI, BTN) 
quản lý khoảng 36,3% tài sản (tính đến tháng 5/2010).  

Tháng 1/2005, Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) đã công bố kế hoạch nhằm 
củng cố lĩnh vực ngân hàng bằng cách khuyến khích hợp nhất, tăng cường biện 
pháp an toàn và giám sát ngân hàng. BI mong muốn khuyến khích các ngân hàng 
nhỏ có vốn ít hơn 100 tỉ Rp (khoảng 11 triệu USD) hoặc tăng vốn hoặc hợp nhất với 
các ngân hàng mạnh hơn và “đáng tin cậy” đến trước cuối năm 2010, qua việc công 
bố các tiêu chuẩn về các ngân hàng đáng tin cậy vào tháng 7 năm 2005. Tháng 
10/2006, BI đã công bố chính sách hiện diện đơn nhằm thúc đẩy hơn nữa việc hợp 
nhất. Chính sách này quy định một bên riêng lẻ có thể sở hữu cổ phần kiểm soát chỉ 
trong một tổ chức ngân hàng. Số cổ phần kiểm soát được ấn định là 25% hoặc cao 
hơn tổng số cổ phiếu đang lưu hành hoặc có quyền quản lý trực tiếp hay gián tiếp 
định chế này. BI đã có kế hoạch thông qua tiêu chuẩn Basel II bắt đầu vào năm 
2009 và cải thiện hoạt động của các cơ quan tín dụng nhằm tập trung dữ liệu của 
khách hàng vay tiền.  

Một cải cách quan trọng khác trong lĩnh vực ngân hàng là việc quyết định hủy bỏ 
việc bảo lãnh các khoản nợ nhờ vào bên thứ 3. BI và chính phủ Indonesia đã hoàn 
tất quy trình thay thế việc bảo lãnh bằng chương trình bảo hiểm tiền gửi do cơ quan 
bảo hiểm tiền gửi Indonesia thực hiện (còn gọi là LPS) vào tháng 3/2007. Việc hủy 
bỏ bảo lãnh không gây ra hiện tượng rút tiền gửi đáng kể từ các ngân hàng 
Indonesia. Ngân hàng Hồi giáo (Sharia) tại Indonesia đã phát triển trong những năm 
gần đây, nhưng chỉ chiếm khoảng 2,66% trong lĩnh vực ngân hàng, có khoảng 7,9 tỉ 
USD tài sản, tính đến tháng 5/2010. 

Thương mại 

Xuất khẩu của Indonesia đạt khoảng 175,78 tỉ USD trong năm 2010, tăng 35%       
so với năm 2009. Các thị trường xuất khẩu lớn của Indonesia trong năm 2010         
là Nhật Bản (16,3%), Trung Quốc (9,9%), Hoa Kỳ (9,1%), Singapore (8,7%), Hàn 
Quốc (8%). 

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Indonesia trong năm 2010 là: 

Mã 
sản 

phẩm 
Tên sản phẩm 

Giá trị xuất khẩu 
năm 2010 (ngàn 

USD) 

Giá trị tăng trưởng 
(%) từ năm  
2009 - 2010 
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‘27 

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng 
và các sản phẩm chưng cất từ 
chúng; các chất chứa bi tum; 
các loại sáp khoáng chất 

46.765.272 42 

‘15 

Mỡ và dầu động vật hoặc thực 
vật và các sản phẩm tách từ 
chúng; mỡ ăn được đã được 
chế biến;các loại sáp động vật 
hoặc thực vật 

16.312.243 33 

'85 

Máy điện và thiết bị điện và 
các bộ phận của chúng; máy 
ghi và tái tạo âm thanh, máy 
ghi và tái tạo hình ảnh truyền 
hình và âm thanh; bộ phận và 
các phụ tùng của các loại máy 
trên 

10.432.373 28 

‘40 
Cao su và các sản phẩm bằng 
cao su 

9.371.979 91 

Nguồn: trademap.org 

Giá trị nhập khẩu của Indonesia trong năm 2010 đạt khoảng 135,67 tỉ USD tăng 40% 
so với năm 2009. Trong đó Indonesia nhập khẩu hàng hóa nhiều nhất từ các quốc 
gia: Trung Quốc (15,1%), Singapore (14,9%), Nhật Bản (12,5%), Hoa Kỳ (6,9%).  

Các mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất của Indonesia trong năm 2010 gồm có: 

Mã 
sản 

phẩm 
Tên sản phẩm 

Giá trị nhập khẩu 
năm 2010 (ngàn 

USD) 

Giá trị tăng trưởng 
(%) từ năm  
2009 - 2010 

‘27 

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng 
và các sản phẩm chưng cất từ 
chúng; các chất chứa bi tum; 
các loại sáp khoáng chất 

27.530.705 44 

‘84 
Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, 
máy và trang thiết bị cơ khí; 
các bộ phận của chúng 

20.534.917 39 

'85 

Máy điện và thiết bị điện và các 
bộ phận của chúng; máy ghi và 
tái tạo âm thanh, máy ghi và tái 
tạo hình ảnh truyền hình và âm 

15.060.674 36 
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thanh; bộ phận và các phụ tùng 
của các loại máy trên 

‘87 

Xe cộ trừ thiết bị chạy trên 
đường xe lửa hoặc xe điện, và 
các bộ phận và phụ tùng của 
chúng 

7.377.232 90 

Nguồn: trademap.org 

Lĩnh vực dầu và khoáng sản 

Năm 2008, Indonesia đã không còn thuộc tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ 
(OPEC) do Indonesia trở thành quốc gia nhập khẩu ròng đối với mặt hàng này từ 
năm 2004. Sản lượng dầu thô và dầu cô đặc đạt bình quân 948.000 thùng/ngày 
(bdp) vào năm 2009, giảm nhẹ so với năm 2008. Năm 2009, ước tính lĩnh vực xăng 
dầu đóng góp 19,8 tỉ USD vào ngân khố quốc gia. Sản lượng xăng dầu của 
Indonesia xếp vị trí thứ 10 trên thế giới vào năm 2009. Mặt dù sản lượng dầu giảm, 
thặng dư thương mại các mặt hàng dầu, sản phẩm làm từ dầu và xăng dầu của 
Indonesia lại ở mức âm trong năm 2008 với mức thâm hụt là 1,4 tỉ USD, nhưng đã 
chuyển sang dương vào năm 2009 với mức thặng dư là 29,4 triệu USD, theo thống 
kê chính thức. 

Indonesia có nhiều loại khoáng sản, bao gồm bauxite, bạc, thiếc, đồng, nickel, vàng 
và than đá. Mặc dù lĩnh vực than đá đã được mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài 
trong những năm 1990 thông qua các hợp đồng sản xuất than đá, nhưng các hợp 
đồng đầu tư mới đã đóng cửa trở lại sau năm 2000. Luật mới về khai thác mỏ đã 
được thông qua vào tháng 12/2008, một lần nữa đã mở cửa cho các nhà đầu tư 
nước ngoài trong lĩnh vực than đá, nhưng luật này đã bỏ sự khác biệt về cơ cấu sở 
hữu của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Năm 2009, tổng sản lượng than 
đá đạt 208 triệu tấn, bao gồm cả 161,3 triệu tấn xuất khẩu. Năm 2007, Indonesia xếp 
vị trí thứ 5 trong số các nhà sản xuất vàng tinh chế hàng đầu trên thế giới. Mặc dù 
sản lượng than đá tăng đáng kể trong 10 năm qua nhưng số lượng mỏ kim loại mới 
đã giảm. Việc sút giảm này không phản ánh triển vọng khoáng sản vốn khá cao của 
Indonesia; đúng hơn là việc sút giảm này phản ánh tình trạng không rõ ràng đối với 
các quy định và luật lệ khai thác mỏ, tính cạnh tranh thấp về hệ thống thuế và phí 
khai thác tài nguyên, và mối quan ngại của nhà đầu tư đối với chính sách tước đoạt 
và đối với việc tôn trọng các hợp đồng. 

Đầu năm 2010, Chính phủ Indonesia cũng chính thức quyết định trở thành quốc gia 
ứng viên của Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng (EITI), EITI sẽ 
tăng trách nhiệm giải trình và sự minh bạch trong việc thực hiện khoản thu trong lĩnh 
vực năng lượng giữa chính phủ với các công ty dầu, khí đốt và khai thác mỏ.  

Đầu tư 

Tổng thống Yudhoyono và các bộ trưởng kinh tế đã nhắc lại nhiều lần ý định của họ 
muốn cải thiện môi trường đầu tư trong khu vực tư nhân nhằm nâng cao mức tăng 
trưởng GDP và giảm tình trạng thất nghiệp. Ngoài tình hình tham nhũng phổ biến 
và tình trạng không rõ ràng của luật pháp, các doanh nghiệp còn nêu ra một số các 
yếu tố cụ thể làm giảm tính cạnh tranh của môi trường đầu tư tại Indonesia, gồm 
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có: dịch vụ hải quan không hiệu quả và tham nhũng; cơ quan thuế tùy tiện và không 
minh bạch; thị trường nhân công không linh hoạt, là những nguyên nhân làm giảm 
làm giảm đi lợi thế của ngành sản xuất cần nhiều nhân công của Indonesia; những 
tắc nghẽn về cơ sở hạ tầng; và những quy định và luật lệ không có tính cạnh tranh 
trong đầu tư.  

Trong 3 năm qua, mỗi năm chính phủ Indonesia đã công bố một chuỗi các gói chính 
sách kinh tế nhằm khuyến khích đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng và thực hiện các cải 
cách về qui định. Luật đầu tư mới đã được ban hành vào năm 2007, bao gồm các 
điều khoản giới hạn phần sở hữu của các doanh nghiệp nước ngoài trong nhiều 
ngành công nghiệp.  

Danh mục không khuyến khích đầu tư mới đã được tổng thống Yudhoyono ký vào 
ngày 25/5/2010 và được Chủ tịch Ủy ban phối hợp đầu tư Indonesia là ông Giata 
Wirjawan công bố vào ngày 10/6. Các thay đổi này bao gồm nhiều thông tin chi tiết 
luật pháp được mong chờ từ lâu cùng với việc tự do hóa hạn chế. Các thông tin chi 
tiết này bao gồm việc xét lại liên tục các lĩnh vực đã đóng cửa nhằm gia tăng việc 
tiếp cận thị trường. Nghị định mới thay thế cho danh mục trước kia (quy định 
111/2007 của tổng thống). Nghị định này xác nhận việc hạn chế đầu tư không có 
hiệu lực hồi tố trừ phi các điều khoản mới mang đến nhiều thuận lợi hơn cho nhà 
đầu tư. Các thay đổi này cũng nêu rõ rằng việc đầu tư vốn vào các công ty được 
niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán không nằm trong danh mục không 
khuyến khích trừ phi nhà đầu tư muốn mua cổ phần kiểm soát trong công ty. 

Ngày 2 tháng 9 năm 2008, DPR đã thông qua luật cải cách thuế. Luật này giảm thuế 
thu nhập doanh nghiệp và cá nhân kể từ ngày 1/1/2009. Thuế thu nhập doanh 
nghiệp giảm từ 30% còn 28% trong năm 2009 và đến năm 2010 giảm còn 25%. Việc 
giảm thuế này còn áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty đã 
niêm yết công khai. Điều luật này đã nâng ngưỡng thu nhập cá nhân chịu thuế, cắt 
giảm thuế thu nhập cá nhân tối đa từ 35% xuống còn 30%, và đưa ra các thuế suất 
thu nhập cá nhân thấp hơn thong qua 4 loại thu nhập. Thuế cổ tức cũng giảm từ 
mức tối đa 20% còn 10%. Việc cải cách lao động đã được hoạch định từ lâu vẫn còn 
bị trì hoãn. 

Luật bản quyền mới đã được thông qua vào tháng 7/2002 và kèm theo các quy định 
về đĩa quang trong năm 2004 củng cố mạnh mẽ hệ thống quyền sở hữu trí tuệ của 
Indonesia (IPR). Bất chấp các nỗ lực đáng kể của chính phủ nhằm cải thiện việc 
thực thi luật IPR, hành vi vi phạm bản quyền vẫn là mối e ngại lớn đối với việc sở 
hữu tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong 
lĩnh vực công nghệ cao. Tháng 3/2006, tổng thống Yudhoyono đã ban hành nghị 
định về việc thành lập Tổ chức đặc biệt của quốc gia phòng chống vi phạm IPR. Tổ 
chức đặc biệt IPR đề ra chính sách quốc gia đối với việc chống vi phạm IPR và xác 
định nguồn lực bổ sung cần thiết cho công tác phòng chống, cũng như đẩy mạnh 
việc giáo dục quần chúng thông qua các hoạt động khác nhau và cải thiện mối quan 
hệ hợp tác song phương, đa phương và trong khu vực nhằm ngăn ngừa các hành vi 
vi phạm IPR. Indonesia vẫn chưa thực hiện đầy đủ các mục tiêu này.  

Môi trường 

Chính quyền tổng thống Yudhoyono tăng cường đáng kể các vấn đề về môi trường 
của Indonesia trên thế giới. Indonesia đặc biệt dễ bị tác động bởi việc biến đổi     
khí hậu, bao gồm mực nước biển tăng, sự xói mòn của các khu vực ven biển, tần 
suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết ngày càng tăng, sự tuyệt chủng của 
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các loài, và bệnh truyền nhiễm lan rộng. Đồng thời, Indonesia còn phải đối mặt     
với những thách thức trong việc giải quyết các nguyên nhân gây ra việc thay đổi  
khí hậu.  

Indonesia là quốc gia có tỷ lệ rừng nhiệt đới lớn thứ hai trên thế giới và có tốc độ 
phá rừng nhanh nhất thế giới, làm cho quốc gia này trở thành nhân tố lớn thứ ba 
trên thế giới về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. 
Năm 2009, trong cuộc họp của nhóm G-20 tại Pittsburgh, tổng thống Yudhoyono đã 
cam kết giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống khoảng 41% thấp hơn mức bình 
thường vào năm 2020, ngoài ra còn loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch.  

Năm 2004, Tổng thống Yudhoyono khởi xướng một chiến dịch với sự tham gia của 
nhiều cơ quan nhằm chống khai thác gỗ trái phép. Hành động này đã giúp làm giảm 
đáng kể việc khai thác gỗ trái phép. 

Indonesia cũng là quốc gia có hệ sinh thái biển lớn nhất hành tinh. Tổng thống 
Yudhoyono đã kêu gọi Sáng kiến tam giác san hô (CTI) vào tháng 8/2007. Sáng kiến 
tam giác san hô là Chương trình hành động quốc gia nhằm tăng cường bảo tồn san 
hô, thúc đẩy ngành thủy sản bền vững, và đảm bảo anh ninh lương thực trước tình 
hình thay đổi khí hậu. 

Indonesia đã đăng cai tổ chức Hội nghị Đại dương Thế giới lần đầu tiên tại Manado, 
Bắc Sulawesi, vào  ngày 11 đến 15 tháng 5 năm 2009. Hội nghị Đại dương Thế giới 
cũng là địa điểm cho Hội nghị cấp cao Sáng kiến Tam giác San hô, tại đó các nhà 
lãnh đạo của sáu quốc gia CTI đã phát động Kế hoạch hành động khu vực CTI. Từ 
tháng 6 đến tháng 8 năm 2010, tàu nghiên cứu khí quyển và đại dương quốc gia 
(NOAA) Okeanos Explorer và tàu thăm dò Baruna Jaya của Indonesia đã kết hợp 
thực hiện nhiệm vụ khảo sát “Khu tam giác san hô” thuộc vùng Indo - Pacific. Khu 
vực Tam giác san hô là trái tim của đa dạng sinh học biển trong những vùng nước 
nông trên thế giới. 

Nguồn: http://www.indonesianconsulategeneral.vn/vn/index.php 

http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=517,41588595&_dad=portal&_schema
=PORTAL 

http://www.vietnamembassy-indonesia.org/vi/nr070626163752/ 

http://www.thuongmai.vn/thuong-mai-quoc-te/giao-thuong-quoc-te/36707-kinh-te-
viet-nam-va-cac-nuoc-dong-nam-a-2010.html 

http://www.tinthuongmai.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/1/ContentID/69104/Default.
aspx 

http://www.vietnamplus.vn/Home/Kim-ngach-thuong-mai-VNIndonesia-tang-
manh/20117/96883.vnplus 

Nguồn: http://ttnn.com.vn 

http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-tham-chinh-thuc-
Cong-hoa-Indonesia/20119/98672.vgp 

http://vov.vn/Home/Huong-toi-quan-he-doi-tac-chien-luoc-Viet-Nam-
Indonesia/20119/185992.vov  
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Chương 3: Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ 

Sử dụng đại lý hoặc nhà phân phối 

Theo Quy định số 36/1977 của Bộ Thương Mại (MOT) Indonesia, các công ty nước 
ngoài đều phải chọn một đại lý hoặc nhà phân phối của Indonesia để kinh doanh 
sản phẩm của họ tại Indonesia. Theo Quy định II/M-DAG/PER/3/2006 của MOT, 
nhà phân phối hoặc đại lý này bắt buộc phải đăng ký hoạt động kinh doanh với Cơ 
quan quản lý về Phát triển Kinh doanh và Đăng ký Doanh nghiệp của MOT.   

Việc chọn một nhà phân phối hoặc đại lý của Indonesia đòi hỏi phải cẩn trọng vì 
không dễ dàng để chấm dứt mối quan hệ kinh doanh bất lợi với các đối tác này. 
Luật pháp của Indonesia chỉ cho phép chấm dứt hợp đồng với nhà phân phối/đại lý 
khi có sự đồng thuận của cả hai bên hoặc trong hợp đồng chính ký với nhà phân 
phối/đại lý có điều khoản cho phép chấm dứt hợp đồng giữa hai bên.  

Trong các hợp đồng với nhà phân phối/đại lý thường hay có khoảng thời gian thử 
thách 6 tháng với các đối tác này. Giống như ở một số quốc gia khác, mạng         
lưới các đầu mới tiếp xúc và quyền lực cá nhân của người đại lý ở Indonesia tác 
động đến chi phí và khả năng chấm dứt một thỏa thuận đại lý tệ hại không           
thành công sẽ làm cho khả năng chấm dứt hợp đồng với nhà phân phối/ đại lý 
Indonesia gặp trở ngại và sẽ phải tốn kém chi phí cho việc ngừng hợp tác với các 
đối tác kinh doanh này.            

Những dịch vụ của nhà phân phối/đại lý Indonesia năng động và tháo vát có thể là 
một phương tiện quan trọng để mở rộng kinh doanh tại Indonesia vì họ hiểu rõ 
những vấn đề về văn hóa và những qui trình hệ thống mà người nước ngoài phải 
mất nhiều năm mới hiểu được (sẽ là khó khăn tiềm ẩn và cũng là những cách thức 
kinh doanh mang tính hệ thống chung mà các công ty nước ngoài kinh doanh tại 
đây phải cần nhiều năm mới hiểu rõ được). Nhiều nhà nhập khẩu Indonesia không 
chuyên về dòng sản phẩm cụ thể nào và làm đại diện cho nhiều nhà sản xuất và 
nhiều dòng sản phẩm. Tuy nhiên, các tổng công ty lớn thường gồm các công ty 
thành viên riêng biệt có khuynh hướng chuyên về một lĩnh vực sản phẩm.   

Các nhà nhập khẩu vừa và nhỏ của Indonesia có khuynh hướng chuyên sâu vào 
hàng hóa trong phạm vi hạn hẹp nhưng điều này không đồng nghĩa với việc họ 
không muốn mở rộng kinh doanh sang một dòng sản phẩm hoàn toàn khác nếu 
nhìn thấy có lãi.  

Thông thường, chỉ nên hợp tác mở đại lý với các công ty có khả năng kinh doanh 
các hạng mục sản phẩm có thể bổ khuyết cho nhau. Nhưng điều này cũng không 
nhất thiết vì những công ty có khả năng kinh doanh linh hoạt trong các dòng sản 
phẩm rất khác nhau cũng có thể tạo ra doanh thu đáng kể. Ngày càng có nhiều 
công ty tự xem mình là các nhà phân phối “các sản phẩm kỹ thuật” tập trung vào 
máy móc và thiết bị công nghiệp nói chung. Những công ty này có lực lượng kỹ sư 
có khả năng chuyên môn để hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hậu mãi.       

Trong nhiều trường hợp, các công ty nước ngoài đã thiết lập mối quan hệ kinh 
doanh gắn kết chặt chẽ với các công ty nhập khẩu của Indonesia, cho phép hai 
công ty có chức năng hoạt động như một, trong đó, công ty của Indonesia đóng vai 
trò là nhà nhập khẩu và phân phối còn công ty nước ngoài kia sẽ quảng bá sản 
phẩm của mình và đôi khi còn có thể thuyên chuyển những nhân viên nước ngoài 
đang làm việc cho mình sang làm việc cho đối tác Indonesia. Thông qua hợp đồng 
về quản lý điều hành giữa hai bên (dưới nhiều hình thức), vai trò của công ty đối 
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tác nước ngoài có thể linh   hoạt  hơn.     

Các công ty nước ngoài thường áp dụng loại hợp đồng quản lý điều hành này để 
cho phép công ty của họ tại Indonesia đóng vai trò chủ động hơn trong việc tiếp thị 
sản phẩm của đối tác Indonesia. Trong nhiều trường hợp, những nhân viên nước 
ngoài sẽ kư một hợp đồng thỏa thuận riêng với người chủ của công ty nước ngoài 
này nhằm điều tiết mối quan hệ hợp tác này. Nghĩa vụ thuế của công ty nước ngoài 
chỉ dính dáng đến thu nhập của những nhân viên nước ngoài được cử sang làm 
việc tại văn phòng đại diện, trong khi đại lý chịu trách nhiệm đóng các loại thuế 
khác. 

Hợp đồng quản lý điều hành gồm các loại sau:  

(1) Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn;  

(2) Hợp đồng quản lý điều hành và  

(3) Hợp đồng quản lý điều hành kết hợp với Hợp đồng tài chính.  

Hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn chỉ hạn chế chức năng của công ty nước 
ngoài vào việc hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho công ty của Indonesia. Hợp đồng 
quản lý điều hành cho phép công ty nước ngoài điều hành cả công ty hoặc một 
phòng ban trực thuộc trong công ty. Còn trong hợp đồng quản lý điều hành kết hợp 
với hợp đồng tài chính thì công ty nước ngoài sẽ cấp kinh phí hoạt động cho công 
ty của Indonesia dưới danh nghĩa của công ty Indonesia hoặc tên phòng ban trực 
thuộc công ty.  

Tiền thù lao trả cho công ty nước ngoài có thể dưới các hình thức chi phí sau:  

(1) phí cố định;  

(2) tiền hoa hồng; hoặc 

(3) chia sẻ lợi nhuận.  

Khoản tiền thù lao trả cho công ty nước ngoài này dù ở bất kỳ hình thức nào cũng 
đều phải được nêu ra một cách rõ ràng chính xác trong hợp đồng thỏa thuận và 
phải tuân theo đúng luật lệ hiện hành của Indonesia. Nhằm bảo hộ lợi ích của công 
ty nước ngoài một cách thỏa đáng, các bên có liên quan nên soạn thảo ra một hợp 
đồng thẳng thắn và toàn diện.  

Thành lập văn phòng 

Cơ quan  Điều phối Đầu tư của Indonesia (The Indonesian Investment 
Coordinating Board -BKPM) đang nỗ lực cugn cấp dịch vụ một cửa cho các nhà 
đầu tư. Những cải cách gần đây đã giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ và những trở ngại 
trong việc xin cấp phép của chính phủ cho các dự án đầu tư nước ngoài tại 
Indonesia. Để thành lập văn phòng hoạt động tại Indonesia bắt buộc phải có giấy 
phép hoạt động kinh doanh do cơ quan nhà nước liên quan cấp. Tùy thuộc vào tính 
chất của hoạt động kinh doanh mà việc cấp giấy phép kinh doanh này có thể sẽ do 
nhiều cơ quan nhà nước liên quan đứng ra thực hiện.    

Để mở một văn phòng đại diện nước ngoài tại Indonesia, công ty phải chỉ định một 
người làm đại diện cho văn phòng, người đại diện này có thể là người mang quốc 
tịch Indonesia hoặc người nước ngoài làm việc tại đây. Văn phòng đại diện nước 
ngoài tại Indonesia thực chất còn hơn cả văn phòng liên lạc. Theo luật pháp 
Indonesia, văn phòng đại diện bị hạn chế trong một số các loại hoạt động. Ví dụ: 
một số văn phòng đại diện chỉ giới hạn vào việc ký kết các hợp đồng mua bán, thu 
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các khoản chi trả, thực hiện các hoạt động thương mại, giao dịch mua bán và tham 
gia vào các hoạt động kinh doanh khác. Trước khi mở văn phòng đại diện, công ty 
phải thiết lập tư cách pháp nhân cho mình bằng cách đăng ký xin giấy phép hoạt 
động với chính quyền các cấp của Indonesia.  

Thủ tục xin đăng ký như sau:  

 Đơn nêu rõ ý định, 

 Thư trình bày  

 Giấy bổ nhiệm (chỉ rõ người được chỉ định làm đại diện).  

Tất cả thư này đều phải được in trên giấy có in sẵn tiêu đề chính thức của trụ sở 
chính và phải được gửi đến Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Indonesia để 
công chứng. Ngoài ra cũng cần phải có thư tham khảo ý kiến của đại sứ quán hoặc 
lãnh sự quán (vui lòng xem Chương 9 để biết thông tin liên lạc).    

Các loại đơn thư trên sau khi đã được công chứng cùng với sơ yếu lý lịch của 
người được công ty chỉ định làm đại diện cho văn phòng công ty và giấy phép lao 
động tại Indonesia (KIMS Card) của người này phải được nộp cho cơ quan chính 
phủ có thẩm quyền. Nếu người được công ty chỉ định làm đại diện là công dân 
Indonesia thì phải nộp bản sao thẻ căn cước của người này (KTP). Hồ sơ sẽ được 
nộp cho:   

Ông Dede Hidayat 

Giám Đốc 

Cơ quan Phát triển Kinh doanh và Đăng ký Doanh nghiệp 

Tổng Cục Nội Thương 

Bộ Thương Mại 

Jl. M.I. Ridwan Rais 5  

Jakarta 10110, Indonesia 

Tel. (62-21) 385-8171, 385-8175 

Fax. (62-21) 385-8188 

Văn phòng đại diện của các nước trong khu vực, phục vụ cho hai hay nhiều nước 
trong khối ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), cũng có thể được thành 
lập tại Indonesia. Văn phòng đại diện của các nước trong khu vực bị hạn chế hơn 
so với vai trò của văn phòng liên lạc và bị giới hạn không được tham gia vào nhiều 
giao dịch kinh doanh. Những công ty quan tâm nên liên hệ với BKMP để đăng ký 
nhận thông tin:  

Ông Gita Irawan Wirjawan 

Chủ tịch 

Cơ quan Điều phối Đầu tư vốn (BKPM) 

Jl. Jendral Gatot Subroto 44 

Jakarta 12190, Indonesia 

Tel: (62-21) 525-0023 
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Fax: (62-21) 522-7607 

Nhượng quyền thương mại 

Nhượng quyền thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao bí quyết và 
kinh nghiệm quản lý chuyên môn từ công ty nhượng quyền cho công ty được 
nhượng quyền  Đồng thời việc nhượng quyền này cho phép công ty nhượng quyền 
sớm có mặt trên thị trường. Theo hợp đồng nhượng quyền, công ty nhượng quyền 
sẽ nhận được phí nhượng quyền và những khoản phí khác được ghi rõ trong hợp 
đồng. Ngược lại, công ty nhận nhượng quyền sẽ có quyền sử dụng (và sản       
xuất) những sản phẩm hoặc dịch vụ đã được đăng ký nhãn mác, bản quyền, hoặc 
được cấp phép độc quyền đăng ký nhãn hiệu dưới tên của công ty. Công ty 
nhượng quyền sẽ tổ chức tập huấn và cung cấp hướng dẫn về tổ chức để đổi          
lại sự đảm bảo là công ty nhận nhượng quyền sẽ thực hiện theo những phương 
hướng hoạt động này.  

Với việc ban hành Quy định của Chính phủ (PP) số 16 năm 2007, lãnh vực nhượng 
quyền thương mại của Indonesia lần đầu tiên có được cơ sở pháp lý trong hệ 
thống luật pháp của Indonesia. Sau đó, Chính phủ Indonesia đã thay thế PP số 16 
năm 2007 bằng PP số 42 năm 2007. Quy định này đã có hiệu lực khi Nghị định số 
31/2008 hướng dẫn việc thi hành được ban hành vào tháng 8/2008. Quy định mới 
này đặt ra một số điều kiện mà công ty nhượng quyền phải đáp ứng trước khi tiến 
hành nhượng quyền thương mại của mình. Mặc dù nhiều công ty nhượng quyền 
thương mại trong nước xem quy định mới này như rào cản cho sự tăng trưởng 
nhưng GOI biện luận rằng quy định này sẽ đặt ra tiêu chuẩn cho lãnh vực nhượng 
quyền thương mại và sẽ bảo vệ cho các công ty nhận nhượng quyền tiềm năng.      

Luật pháp của Indonesia quy định rằng thỏa thuận nhượng quyền thương mại giữa 
công ty nhượng quyền và công ty nhận nhượng quyền phải được viết bằng tiếng 
Indonesia và phải tuân theo đúng luật pháp của Indonesia. GOI giới hạn hoạt động 
của các công ty nhượng quyền có quy mô lớn ở các thủ phủ cấp tỉnh. Chỉ những 
công ty có quy mô vừa và nhỏ hoặc những công ty không phải quy mô nhỏ được 
cấp phép mới có thể thực hiện kinh doanh nhượng quyền thương mại ở những 
thành phố nhỏ hơn hoặc khu vực nông thôn. Quy định này là nhằm bảo vệ những 
công ty bản địa có quy mô vừa và nhỏ khỏi bị cạnh tranh từ các công ty nhượng 
quyền nước ngoài và còn để khuyến khích những công ty bản xứ phát triển những 
khái niệm nhượng quyền thương mại của riêng họ.      

Quy định còn bắt buộc mỗi giao dịch nhượng quyền thương mại phải có giấy 
chứng nhận đăng ký gọi là STPUW (Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba 
hoặc Giấy phép Đăng ký Kinh doanh Nhượng quyền Thương mại - Franchise 
Business Registration Certificate) do MOT ban hành. Việc đăng ký này phải được 
thực hiện ít nhất trong 30 ngày làm việc kể từ ngày thỏa thuận nhượng quyền có 
hiệu lực. Thỏa thuận nhượng quyền có giá trị ít nhất là 5 năm. Quy định còn nêu 
thêm rằng nên ưu tiên sử dụng sản phẩm/ hàng hóa trong nước miễn là những sản 
phẩm/hàng hóa này đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng bắt buộc.       

Để biết thêm thông tin về những quy định nhượng quyền thương mại tại Indonesia, 
vui lòng liên hệ: 

Ông Jimmy Bella 

Giám Đốc Phân Phối và Phát Triển Thị Trường 
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Tổng Cục Nội thương  

Bộ Công Nghiệp và Thương Mại 

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 

Jakarta 10110 

Tel: (62-21) 385-8210 

Fax: (62-21) 385-8214 

Tiếp thị trực tiếp 

Tại Indonesia, hoạt động tiếp thị trực tiếp được sử dụng để bán nhiều loại sản phẩm 
từ dịch vụ bảo hiểm cho đến máy may. Có những công ty như Công ty Amway, bằng 
hoạt động tiếp thị trực tiếp này, đã thiết lập được các cơ sở kinh doanh rộng             
lớn thông qua các nhà phân phối địa phương. Các công ty độc lập của Indonesia 
cũng đã thành công với việc sao chép phương thức kinh doanh này. 

Liên doanh/ Cấp phép 

Kể từ năm 1994, Chính phủ Indonesia đã xóa bỏ hầu hết những yêu cầu về phần 
vốn trong nước đối với các liên doanh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài 
muốn giữ 100% quyền sở hữu ngay từ đầu được khuyên nên bán ra ít nhất một số 
cổ phần nào đó cho người Indonesia, thậm chí chỉ ở mức khoảng 1%, sau 15 năm 
hoạt động. Việc này có thể được hoàn tất thông qua thị trường cổ phiếu. Trong 
năm 2001, Tổng thống Indonesia đã ban hành nghị định quy định về việc liên 
doanh đối với các công ty có quy mô vừa và nhỏ. 

Tuy nhiên, một vấn đề thực tế là để thành công tại thị trường Indonesia thì cần thiết 
phải liên doanh với đối tác Indonesia. Cũng với lý do tương tự nên một đại lý hoặc 
nhà phân phối Indonesia sẽ có được những lợi thế hơn so với một văn phòng đại 
diện thương mại nước ngoài tại đây. Việc lựa chọn đối tác liên doanh Indonesia là 
tối quan trong vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là vì sự am hiểu về môi trường 
kinh doanh và các đầu mối thông tin liên lạc trong nước mà đây lại là những yếu tố 
quan trọng cho việc kinh doanh thành công tại Indonesia. Một vài công ty có kinh 
nghiệm kinh doanh tại Indonesia sẽ cung cấp thông tin cơ bản cần thiết, các báo 
cáo tín dụng về doanh nghiệp và công ty Indonesia (vui lòng xem danh sách các 
công ty tư vấn và đầu mối thông tin liên lạc tại Chương 9). 

Việc giải thể một công ty tại Indonesia không phải dễ; vì vậy, sự lựa chọn đầu tiên 
(để lập công ty) phải là sự lựa chọn đúng đắn. Tại Indonesia hay ở bất cứ đâu thì 
khả năng nhạy bén trong kinh doanh cũng quan trọng cho các hoạt động thương 
mại. Chỉ riêng các đầu mới tiếp xúc dù quan trọng cũng không thể thay thế được 
các kỹ năng kinh doanh ở phía đối tác Indonesia.   

Do người Indonesia đặt nặng tầm quan trọng của những mối quan hệ cá nhân và 
sự hiểu biết lẫn nhau nên các mối quan hệ đối tác có xu hướng chủ yếu dựa vào ý 
muốn thật sự nên hợp đồng bằng văn bản lại đóng vai trò thứ yếu. Vì vậy, điều 
quan trọng là bất kỳ sự thỏa thuận nào cũng phải được cả hai bên thống nhất hiểu 
rõ. Một bản hợp đồng có những diễn giải mâu thuẫn chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc 
rối sau này. Trong bất kỳ trường hợp nào, nên có một thỏa thuận bằng văn bản 
vững chắc, chặt chẽ dù cho thực tế là sự yếu kém của hệ thống luật pháp của 
Indonesia trong việc thực thi hợp đồng. 
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Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang web:  www.bkpm.go.id 

Bán hàng cho Chính phủ 

Trong một số trường hợp dù có thể bán hàng trực tiếp cho chính phủ nhưng có một 
lý do hợp lý để sử dụng các dịch vụ của người đại diện hoặc nhà phân phối cho 
những giai đoạn đầu của việc phát triển dự án, chuyển giao, lắp đặt và những nhu 
cầu về dịch vụ. Hầu hết những quyết định mua sắm của chính phủ từ lâu nay đều 
dựa trên những mối quan hệ đã được thiết lập lâu đời. Điều này không nhất thiết 
có nghĩa là dính líu đến những khoản chi trả bất hợp pháp nhưng những mối quan 
hệ này có thể làm cho những công ty chưa có nhiều tiếng tăm trên thị trường sẽ 
không được tham gia vào việc bán hàng cho chính phủ. 

Tháng 2 năm 2009, thông qua Chỉ thị của Tổng thống (Inpres) số 2/2009, Chính 
phủ Indonesia (GOI) đã ban hành những nguyên tắc mới quy định việc đòi hỏi sử 
dụng 456 loại sản phẩm trong nước (được chia thành 21 hạng mục như nông cụ, 
thiết bị quốc phòng, hóa chất, dịch vụ EPC dành cho thiết bị điện, điện tử và viễn 
thông) dành cho các dự án của Nhà nước, các công ty nhà nước và các nhà thầu 
chia sản phẩm. Theo kế hoạch thì danh mục các sản phẩm trong nước này sẽ 
được Bộ Công nghiệp cập nhật mỗi 6 tháng.    

Ngày 6 tháng 8 năm 2010, GOI ban hành Quy định của Tổng thống số 54/2010 
nhằm thay thế cho Nghị định hiện hành số 80/2003 về việc mua sắm cho các dự án 
của nhà nước. Theo quy định mới được sửa đổi này, các công ty nước ngoài chỉ 
được phép dự thầu cho các dự án của nhà nước với giá trị gói thầu trên 100 tỷ Rp 
đối với dự án xây dựng, trên 20 tỷ Rp. đối với hàng hóa và trên 10 tỷ Rp. cho các 
dịch vụ tư vấn. Sau đó, Chính phủ sẽ sử dụng quy định mới này làm cơ sở để thiết 
lập Luật Mua sắm.  

Các kênh phân phối và bán hàng 

Các công ty trong nền kinh tế của Indonesia được tổ chức theo các tuyến kinh 
doanh cổ điển với chuỗi rộng khắp các đại lý, nhà phân phối và các công ty trung 
gian khác. Việc tìm nhà phân phối hàng hóa có thể là một khó khăn do không ai 
sẵn sàng gánh nhận các chi phí liên quan đến lưu kho. Ngoài ra, nạn tham nhũng 
tràn lan, nhất là trong bộ phận cán bộ hải quan, làm cho việc sử dụng các kho hải 
ngoại, nhất là tại Singapore, trở nên hấp dẫn. Tình trạng tắc nghẽn giao thông, cơ 
sở hạ tầng yếu kém cùng nạn tham nhũng thường làm cho chi phí vận chuyển 
hàng hóa từ kho trung tâm đến những nơi có khoảng cách xa trong lãnh thổ 
Indonesia rất đắt.   

Những yếu tố/ Kỹ thuật bán hàng 

Người tiêu dùng Indonesia, đặc biệt là nhóm đối tượng có thu nhập thấp và trung 
bình, rất dễ bị tác động bởi giá cả và khuynh hướng kinh tế chung của xã hội 
(chẳng hạn như mức lãi suất).   

Những yếu tố quan trọng khác tác động đến sự thành công trong kinh doanh tại 
Indonesia là sự kiên trì và sự góp mặt của nhãn hàng trên thị trường. Những công 
ty thực hiện sự cam kết quyết tâm kinh doanh tại Indonesia bằng việc lập văn 
phòng tại đây hoặc có những cách thể hiện ấn tượng về sự có mặt của mình tại thị 
trường này sẽ có khả năng thành công trong việc tiếp thị sản phẩm hơn những 
công ty chỉ cố gắng làm sao bán sản phẩm của mình theo các chuyến buôn hàng 
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chóng vánh hàng năm. Ngoài ra, người tiêu dùng Indonesia đánh giá cao về sự 
trung thành nhãn mác và sự nhận diện sản phẩm. 

Tóm lại, các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia kinh doanh tại Indonesia theo 
các cách sau: 

- Chỉ định các đại lý và/hoặc các nhà phân phối, 

- Lập văn phòng đại diện, 

- Tham gia vào các thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật hoặc cấp phép 

- Thành lập các lien doanh, và,  

- Thiết lập công ty con với 100% vốn nước ngoài. 

Thương mại điện tử 

Mặc dù có sự phát triển nhanh chóng của các nhà cung cấp dịch vụ internet và 
mạng lưới dịch vụ điện thoại di động trong những năm gần đây, nhiều yếu tố vẫn 
còn gây trở ngại cho sự phát triển thương mại điện tử tại Indonesia. Nhằm hỗ trợ 
cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng ngành viễn thông một cách hiệu quả, một dự luật 
mới số 11/2008 về Thông tin và Giao dịch điện tử (được Tổng thống ký phê chuẩn 
vào ngày 21/4/2008) cần ít nhất 9 quy định của chính phủ để đưa vào áp dụng 
nhưng cho đến nay 9 quy định này vẫn chưa được triển khai thực hiện.  

Thật ra, luật mới này hiện vẫn đang được cơ quan lập pháp của Indonesia xem xét 
vì luật này được dùng để chống lại Prita Mulyasari, một người nội trợ đã bị giam 
giữ vì dùng thư điện tử (e-mail) khiếu nại về chất lượng kém của dịch vụ y tế mà bà 
ta đã nhận. Vụ việc này đã làm dấy lên sự ủng hộ sâu rộng của cộng đồng đối với 
bị cáo và mở ra nhiều chỉ trích đối với dự luật gây tranh cãi này. 

Việc thiếu chính sách rõ ràng và thực thi pháp luật đúng đắn đã thúc đẩy hình 
thành tập đoàn cacten về công trình kết nối mạng cáp quang ngầm dưới biển với 
đường truyền internet tốc độ cao (đi qua Singapore, Malaysia và Hồng 
Kông/Nhật/Đài Loan) của Tập đoàn PT Telkom và PT Indosat - độc quyền cung 
cấp dịch vụ mạng điện thoại cố định. Nhiều công ty tư nhân có giấy phép để triển 
khai các mạng lưới đường truyền internet tốc độ cao cạnh tranh đã vấp phải nhiều 
trở ngại về điều luật khi hoạt động. Chính điều này làm cho chi phí sử dụng  
internet không thể nào giảm thấp hơn được. Gói thầu của chính phủ về WiMAX 
dẫn đến kết quả có 9 đơn vị thắng thầu nhưng mỗi đơn vị thắng thầu này lại bị           
yêu cầu phải kết nối với mạng đường truyền internet tốc độ cao có chi phí vận 
hành cao. Chính sách của Chính phủ Indonesia nhằm mở rộng mạng lưới hệ  
thống điện thoại ở vùng sâu vùng xa và sử dụng internet căn bản cho 30.000 ngôi 
làng đã không mang lại các cơ hội thị trường đáng kể. Cuộc đấu thầu với giá cạnh 
tranh về USO (Nghĩa vụ phục vụ phổ cập) và WiMAX đã được công bố.  

Nhiều công ty và tập đoàn viễn thông đã thắng thầu nhưng hầu hết trong số họ đều 
còn phải chi cho khoản thắng thầu “chi phí trả trước” cao này. Ngoài ra, với những 
điều khoản, điều kiện và việc triển khai thực hiện các gói thầu cũng làm nản lòng 
các nhà đầu tư và các nhà kinh doanh tiềm năng vì các nhà cung cấp mạng 
WiMAX phải tuân thủ nguyên tắc hàm lượng nội địa ít nhất 30% (cho CPE) và 40% 
(cho trạm mạng chính - Base Station). Dù có sự phát triển nhanh chóng về máy 
tính mạng với chi phí thấp, việc sở hữu máy vi tính của cá nhân và các công ty ở 
mức thấp và chi phí sử dụng internet cao vẫn cản trở việc phát triển thương mại 
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điện tử, đặc biệt là tại các thành phố nhỏ. 

Vài năm trước đây, các nhà cung cấp mạng di động của Indonesia đã rất năng 
động tìm kiếm nhiều nội dung và mô hình kinh doanh hơn để đạt doanh thu cao 
hơn. Những đặc tính của dịch vụ ngân hàng di động có thể trở thành một giải pháp 
phổ biến cho các giao dịch kinh doanh quy mô vừa và nhỏ nếu sự an toàn của các 
giao dịch điện tử này được đảm bảo. Tất cả các nhà cung cấp mạng di động đều 
đang cung cấp một số loại truy cập internet trên mạng điện thoại hiện có của họ 
hoặc triển khai các trạm 3G mới song song hoặc thay thế cho các trạm phát 2G. 
Những ứng dụng của internet về mặt xã hội và trong kinh doanh, vốn không đòi hỏi 
việc truy cập internet tốc độ cao, được cung cấp với mức phí thấp và thậm chí còn 
gộp chung vào việc bán các máy điện thoại QWERTY có giá rẻ.      

Sự phổ biến và chi phí thấp hơn của loại hình giao tiếp tương tác thông qua các 
mạng xã hội như Facebook và Twitter đã sản sinh ra những loại máy điện thoại 
cầm tay khác nhau (như các dòng máy ĐTDĐ thông minh tương tự Blackberry như 
Nexian, Blueberry, Redberry, Vitell với bàn phím QWERTY) và các loại hình dịch 
vụ (như các gói gộp chung dịch vụ dữ liệu và “voice chat” với chi phí thấp) nhằm 
thỏa mãn thị trường đang tăng trưởng nhanh chóng này. Việc sử dụng các máy 
điện thoại di động như một phương tiện cho các giao dịch trực tuyến sẽ còn được 
thúc đẩy hơn nữa bởi những tiện ích có sẵn của dịch vụ 3G. Sự thành công của 
dòng ĐTDĐ Blackberry và các thiết bị cầm tay giống Blackberry có thể sẽ mở 
đường cho sự thành công của những dịch vụ và các thiết bị cầm tay tương tự 
nhưng các dịch vụ di động này được quản lý và xử lý trên các máy chủ địa phương 
giống như các thiết bị cầm tay Android. 

Xúc tiến thương mại và quảng cáo  

Nên thực hiện quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và báo chí địa phương 
để giới thiệu các sản phẩm mới, đặc biệt là ở những nơi tập trung sức mua lớn 
như Jakarta và Tây Java. Tháng 01/2011, mức giá ấn định cho mẫu quảng cáo 
màu có kích thước chuẩn (184 mm x 270 mm) trên 5 nhật báo hàng đầu là từ 2.500 
đô-la Mỹ đến 15.000 đô-la Mỹ. Tương tự, mức phí quảng cáo trên giấy đen trắng từ 
2.000 đô-la Mỹ đến 10.000 đô-la Mỹ.    

Dưới đây là danh sách các tờ báo lớn và tập san kinh doanh (bằng tiếng Indonesia, 
ngoại trừ nơi được ghi chú). Địa chỉ trang web được cung cấp nếu có sẵn.  

Nhật báo: 

Bisnis Indonesia (www.bisnis.com) 

Jakarta Globe (tiếng Anh) (www.thejakartaglobe.com)  

Jakarta Post (tiếng Anh) (www.thejakartapost.com)  

International Herald Tribune (tiếng Anh) (www.iht.com)  

Kompas (www.kompas.com) 

Kontan (www.kontan.co.id) 

Media Indonesia (www.mediaindonesia.com) 

Republika (www.republika.co.id) 

Seputar Indonesia (www.seputar-indonesia.com)  
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Suara Pembaruan (www.suarapembaruan.com) 

Tempo (www.tempointeraktif.com & www.tempointeractive.com)  

The Wall Street Journal Asia (tiếng Anh) (www.wsj-asia.com) 

Tạp chí: 

Gatra (hàng tuần) (www.gatra.com) 

Globe Asia (nguyệt san) (www.globeasia.com) 

Tempo (hàng tuần, (tiếng Indonesian và tiếng Anh) (www.tempointeraktif.com)  

Trust (hàng tuần) (www.majalahtrust.com) 

Warta Ekonomi (2 số/tuần) (www.wartaekonomi.com) 

Báo chí thương mại: 

Financial Times (hàng ngày, tiếng Anh) 

The Asian Wall Street Journal (hàng ngày, tiếng Anh)  

Eksekutif (nguyệt san) (eksekutif.com) 

Indochemical (nguyệt san, tiếng Anh và Indonesia) (www.cic.co.id)  

Indocommercial (nguyệt san, tiếng Anh và Indonesia) (www.cic.co.id)  

The Economist (hàng tuần, tiếng Anh) 

Indonesian Commercial Newsletter (nguyệt san, tiếng Anh và Indonesia): 

(www.datacon.co.id/icn.htm) 

Info Bank (nguyệt san) (www.infobanknews.com)  

Kontan (hàng tuần) (www.kontan-online.com)  

Swasembada (nguyệt san) (www.swa.co.id) 

www.detik.com www.okezone.com www.vivanews.com 

Trong hầu hết các trường hợp, hình thức quảng cáo bằng cách gửi thư trực tiếp 
cũng hiệu quả và có kết quả như mong muốn nếu danh sách địa chỉ gửi thư đươc 
chuẩn bị và cập nhật chính xác. Các công ty quảng cáo bản địa có thể sẽ hỗ trợ 
thêm phần dàn dựng phim quảng cáo, các trang trình chiếu, áp phích và bảng 
quảng cáo bên ngoài xe buýt, các trạm xe buýt và cầu.    

Truyền hình cho đến nay vẫn là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất cho việc 
phủ sóng toàn quốc và cũng là phương tiện tiếp cận được với hầu hết khách hàng 
mua sắm. Quảng cáo trên truyền hình đã phát triển một cách nhanh chóng và tính 
từ năm 1992 thì hình thức quảng cáo này đã vượt qua quảng cáo trên báo (tính 
theo trị giá đô-la Mỹ). Indonesia có 10 đài truyền hình thương mại (ANTV, Indosiar, 
Global TV, RCTI, SCTV, MNC TV, Metro TV, Trans TV, Trans 7 and TV-One) và 1 
đài truyền hình của nhà nước (TVRI). 

So với năm 2009 thì trong năm 2010, chi phí quảng cáo tăng đến 20% từ mức 48,5 
ngàn tỷ Rp đến 62 ngàn tỷ Rp (tương đương 6,88 tỷ đô-la Mỹ) trong đó các đài 

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

21 /74 

 

http://www.suarapembaruan.com/
http://www.tempointeraktif.com/
http://www.tempointeractive.com/
http://www.wsj-asia.com/
http://www.gatra.com/
http://www.globeasia.com/
http://www.tempointeraktif.com/
http://www.majalahtrust.com/
http://www.wartaekonomi.com/
http://www.cic.co.id/
http://www.cic.co.id/
http://www.kontan-online.com/
http://www.swa.co.id/
http://www.detik.com/
http://www.okezone.com/
http://www.vivanews.com/


THỊ TRƯỜNG INDONESIA

 

truyền hình là đơn vị thụ hưởng      lớn nhất, nhận được khoảng 62% chi phí quảng 
cáo, tiếp theo sau là báo chí chiếm 35% chi phí quảng cáo.    

Định giá 

Định giá sản phẩm là một yếu tố tối quan trọng quyết định sự thành công của việc 
kinh doanh nên việc nghiên cứu thị trường để định giá sản phẩm là một công cụ 
hữu hiệu. Việc nghiên cứu thị trường này bao gồm việc tìm hiểu những sở thích 
của khách hàng và các chiêu thức cạnh tranh trong kinh doanh. Việc định giá          
tốt nhất nên được thực hiện với sự tư vấn của các nhà phân phối bản địa          
những người rất am tường về những yếu tố có tác động đang xảy ra trên thị trường 
cụ thể nào đó.    

Dịch vụ kinh doanh/Công tác hỗ trợ khách hàng 

Một yếu tố then chốt cho việc giới thiệu một sản phẩm ra thị trường và duy trì sự 
thành công lâu dài chính là công tác hỗ trợ khách hàng và dịch vụ hậu mãi.  

Mặc dù một số đối tác phân phối bản địa thường thiết lập những cơ chế hoạt động 
như thế nhưng các công ty nên chuẩn bị khoản đầu tư vốn và nhân lực đáng kể để 
làm cho đối tác phân phối tại bản địa của họ trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng 
đầu. Bất kể danh tiếng toàn cầu của một công ty, người tiêu dùng Indonesia đánh 
giá giá trị của công ty này qua chính sách hỗ trợ khách hàng của công ty. Họ mong 
đợi nhu cầu của họ được đáp ứng một cách nhanh chóng.    

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

Tình hình chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IPR) tại Indonesia 

Việc bảo vệ IPR tại Indonesia bị cản trở bởi việc thi hành không đầy đủ các điều 
luật và quy định liên quan đến việc này. Những vấn đề liên quan đến bảo vệ IPR 
bao gồm nạn sao chép trái phép tràn lan phần mềm và băng đĩa nghe nhìn (ước 
tính mức sao chép trái phép lên đến 90%); vi phạm bằng sáng chế ngành dược 
phẩm; giả mạo thương hiệu hàng may mặc; việc thực thi luật thiếu nhất quán và 
tham nhũng; hệ thống tòa án hoạt động không hiệu quả. Việc thiếu sự bảo vệ hiệu 
quả cho IPR và thực thi pháp luật kém được xem như những nguyên nhân làm   
nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài tại Indonesia cho các dự án công nghệ cao. 
Hệ thống tòa án của Indonesia thì không tạo được sự tin tưởng và không ổn định. 
Rất ít các biện pháp xử lý vi phạm có hiệu quả đối với việc xâm phạm tác quyền sở 
hữu trí tuệ. Vì vậy, các công ty nước ngoài phải hết sức thận trọng và sáng tạo 
trong việc xây dựng chiến lược bảo vệ sản phẩm của mình khỏi sự xâm phạm bản 
quyền sáng chế. 

Các cơ quan bản quyền nước ngoài thường làm việc với các cơ quan thi hành luật 
bản địa và các chuyên viên tư vấn an ninh để tiến hành những cuộc bố ráp những 
kẻ làm hang giả mạo vi phạm tác quyền. MỘt số khác thì tổ chức các buổi hội         
thảo định kỳ về sự tác động bất lợi của việc vi phạm IPR đối với nền kinh tế 
Indonesia mà đây là một trong những yếu tố làm giảm đầu tư của các công ty nước 
ngoài vào Indonesia.  

Cuối cùng, cách giải quyết mà những công ty sử dụng để bảo vệ IPR của mình sẽ 
phụ thuộc vào sản phẩm của họ. Ví dụ: trước tiên công ty phải xác định đối tượng 
xâm phạm tác quyền sản phẩm của mình, sau đó tiến hành triển khai việc khai thác 
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họ như những người được cấp phép hoạt động hợp pháp cho các sản phẩm của 
công ty. Một số công ty phần mềm máy tính cung cấp việc tập huấn sử dụng phần 
mềm miễn phí hoặc sẽ bán sản phẩm phần mềm của mình với giá cạnh tranh 
nhưng vẫn cảnh báo rằng những sản phẩm sao chép các phần mềm này có thể 
chứa vi-rút gây hại cho máy tính. Đồng thời, các công ty có thương hiệu nổi tiếng 
tự bảo vệ thương hiệu của họ bằng cách đăng ký sớm thương hiệu của mình thông 
qua Bộ Tư Pháp hoặc yêu cầu hủy bỏ bất kỳ sự đăng ký trái phép thương hiệu của 
họ. Nói chung, các đối tác hoặc đại diện mạnh tại bản địa có thể giúp bảo vệ 
thương hiệu và IPR, miễn là thỏa thuận này thấu tình đạt lý. 

(Vui lòng xem Chương VI-“Môi trường đầu tư”- để biết về bối cảnh luật pháp và quy 
tắc của Indonesia liên quan đến việc bảo vệ các quyền về sở hữu trí tuệ).      

Bảo vệ sở hữu trí tuệ tại Indonesia 

Tại Indonesia, nhiều nguyên tắc chung mang tính quan trọng đối với việc quản lý 
hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ. Trước tiên, chiến lược tổng quát để bảo vệ sở hữu 
trí tuệ là điều quan trọng phải có. Sau đó, quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ phải được 
đăng ký và thực thi theo luật pháp của Indonesia. Không có chuyện một “bản quyền 
quốc tế” sẽ tự động bảo vệ bản quyền tác phẩm của một tác giả trên toàn thế giới. 
Về cơ bản, ở mỗi quốc gia, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khỏi bị xâm phạm tác 
quyền trái phép phụ thuộc vào luật pháp của từng nước đó. Tuy vậy, hầu hết các 
quốc gia đều áp dụng việc bảo vệ bản quyền cho các tác phẩm, công trình nước 
ngoài theo những điều kiện cụ thể nào đó và những điều kiện này được đơn giản 
hóa tối đa bởi những hiệp ước và hiệp định về bản quyền quốc tế.               

Tại Indonesia, việc đăng ký giấy phép độc quyền nhãn hiệu và thương hiệu được 
dựa trên cơ sở đăng ký trước thì được quyền bảo vệ sở hữu trước do đó nên cân 
nhắc việc áp dụng bảo vệ thương hiệu và giấy phép độc quyền nhãn hiệu thậm chí 
trước khi tung ra bán sản phẩm hoặc dịch vụ trên   thị trường.    

Lưu ý là nên luôn luôn thẩm định kỹ càng các đối tác tiềm năng. Khi thương lượng 
hợp đồng cũng phải đặt mình vào vị trí của đối tác và tạo cho họ những động cơ 
thúc đẩy rõ ràng để tôn trọng hợp đồng. Một đối tác tốt cũng là một đồng minh 
quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.  

Tuy nhiên, cũng nên cân nhắc cẩn thận có cho phép đối tác thay mặt mình đăng ký 
quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ hay không. Vì làm như vậy có thể tạo rủi ro là đối tác 
sẽ tự đăng ký là chủ sở hữu bản quyền trí tuệ và sẽ không chuyển những quyền 
này cho mình nếu hai bên phải chấm dứt hợp tác làm ăn với nhau. Hãy theo dõi 
cấu trúc chi phí và cắt giảm biên lợi nhuận (cũng như các chế độ khuyến mãi) đối 
với những đối tác không đáng tin cậy. Thực hiện các dự án và kinh doanh tại 
Indonesia đòi hỏi phải có sự quan tâm thường xuyên. Hãy sử dụng tư vấn pháp lý 
rành về luật pháp của Indonesia để tạo ra được một hợp đồng vững chắc với 
những điều khoản không gây ra sự cạnh tranh và bảo mật.         

Những công ty vừa và nhỏ cũng nên hiểu tầm quan trọng của việc hợp tác với 
những tổ chức và hiệp hội thương mại nhằm hỗ trợ cho nỗ lực bảo vệ sở hữu trí   
tuệ và chấm dứt hành vi giả mạo này. Sau đây là một số tổ chức thương mại có   
liên quan:   

 Hiệp hội quốc gia các nhà sản xuất (NAM) 

 Liên minh sở hữu trí tuệ quốc tế (IIPA) 
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 Hiệp hội thương hiệu quốc tế (INTA) 

 Liên hiệp các tổ chức chống giả mạo và ăn cắp bản quyền 

 Liên minh chống giả mạo quốc tế (IACC) 

 Tổ chức nghiên cứu dược phẩm và các nhà sản xuất của Mỹ (PhRMA) 

 Tổ chức ngành công nghiệp công nghệ sinh học (BIO) 

Dịch vụ chuyên nghiệp trong nước 

Trong trường hợp tranh chấp thương mại, trước tiên các bên nên cố gắng đạt 
được sự đồng thuận thông qua thương lượng giữa hai bên hoặc nếu cần thiết có 
thể dùng bên thứ 3 mà cả hai bên cùng thống nhất chấp nhận đứng ra hòa giải. 
Nếu sự tranh chấp vẫn không đạt được sự đồng thuận giải quyết giữa các bên thì 
có thể dùng đến trọng tài phân xử.  

Nhằm chuẩn bị cho tình huống có thể xảy ra này thì điều khoản dùng đến trọng tài 
phân xử nên được đưa vào bất kỳ hợp đồng thương mại nào với đối tác Indonesia. 
Điều này được khuyến khích thực hiện do thực tế cho thấy những quyết định của 
việc dùng trọng tài phân xử ở nước ngoài khó mà có hiệu lực thực hiện tại bản địa. 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) là tổ chức trọng tài phân xử tại 
Indonesia và các công ty có thể thuê BANI hoặc lựa chọn phương tiện và qui trình 
trọng tài của họ (ví dụ: ICC hoặc UNCITRAL). Chỉ khi nào việc thương lượng, hòa 
giải và trọng tài vẫn không giải quyết được tranh chấp thì các công ty mới tiến hành 
kiện ra tòa. 

Các nguồn trang web thông tin 

 Ban Điều phối phát triển Indonesia (BKPM): http://www.bkpm.go.id 

 Bộ Thương Mại: http://www.kemendag.go.id 

 Bộ Các công trình công cộng: http://www.pu.go.id 

 Bộ Tư pháp Indonesia: http://www.kemenkumham.go.id  

 Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông Indonesia:  

http://www.depkominfo.go.id 

 Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ Internet: http://www.apjii.or.id 

 Cục Thống kê Indonesia: http://www.bps.go.id 

 Ban Trọng tài phân xử quốc gia của Indonesia: http://www.bani-arb.org/  

 Hiệp hội nhượng quyền thương mại Indonesia:  

http://www.franchiseindonesia.org/ 
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Chương 4: Thương mại song phương giữa Việt Nam và Indonesia 

Quan hệ kinh tế- thương mại giữa Việt Nam - Indonesia tiếp tục phát triển ổn định. 
Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia tăng trưởng tốt, đạt 
3,342 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Indonesia 1,433 tỷ USD 
và nhập khẩu từ thị trường này 1,909 tỷ USD, nhập siêu 475,766  triệu USD. So với 
nhập siêu 797,985 triệu USD của  năm 2009 thì nhập siêu  năm 2010  giảm 40,4 %. 

Trong 6 tháng đầu năm 2011, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Indonesia đã 
tăng mạnh, ước tính đạt trên 2 tỷ USD, tăng so với mức 1,183 tỷ USD trong cùng kỳ 
năm trước. 

Xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Indonesia ước đạt 948,45 triệu USD, tăng 
50,55%, với các mặt hàng tăng mạnh nhất là gạo, rau quả, cao su, sắt thép, sản 
phẩm hóa chất; song một số mặt hàng xuất khẩu bị giảm như phương tiện vận tải và 
phụ tùng, than đá, càphê... Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang 
Indonesia gồm gạo, dầu thô, hàng nông sản…  

Nhập khẩu của Việt Nam từ Indonesia ước tính đạt 998,78 triệu USD, tăng 27,52%, 
với các mặt hàng tăng mạnh nhất là ô tô nguyên chiếc, kim loại thường, dược phẩm, 
thức ăn gia súc và nguyên liệu, bông; một số mặt hàng nhập khẩu giảm như rau 
quả, nguyên phụ liệu thuốc lá, cao su.  

Tuy Việt Nam xuất siêu 132,56 triệu USD với Indonesia trong quý 1 năm 2011, song 
sang quý 2 kim ngạch xuất khẩu sang Indonesia giảm, chủ yếu do Chính phủ 
Indonesia tạm dừng nhập khẩu gạo vì nước này đang vào vụ thu hoạch.  

Tính chung, mức nhập siêu trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm so với cùng kỳ năm 
ngoái, từ mức 67,15 triệu USD xuống còn 50,33 triệu USD. 

Với kết quả tích cực này, Việt Nam có thể đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại 
hai chiều với Indonesia trong năm 2011 lên 3,5 tỷ USD. 

1. Xuất khẩu 

Bảng 4.1 Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Indonesia          
năm 2010 

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Indonesia năm 2010 đạt giá trị 1,142 tỉ USD, 
xếp vị trí thứ 17 trong số các nhà nhập khẩu tại Indonesia, chỉ chiếm 0,8% trong tổng 
giá trị nhập khẩu của Indonesia từ thế giới, tăng 75% so với giá trị 754.054 ngàn 
USD trong năm 2009.  

Các mặt hàng xuất khẩu chính sang Indonesia là:  

Trị giá (ngàn USD) Mã 
sản 

phẩm 

Tên sản 
phẩm Năm  

2005 
Năm  
2006 

Năm  
2007 

Năm  
2008 

Năm  
2009 

Năm 
2010 

Tổng cộng 468,848 957,926 1.153.201 751.209 754.054 1.142.267 

Tỉ lệ tăng 
trưởng 
(%) từ 

năm 2005 
- 2009 

'10 Ngũ cốc 12.387 87.617 335.559 54.237 7.937 232.916 -13 
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'85 

Máy điện và 
thiết bị điện và 
các bộ phận 
của chúng; 
máy ghi và tái 
tạo âm thanh, 
máy ghi và tái 
tạo hình ảnh 
truyền hình và 
âm thanh; bộ 
phận và các 
phụ tùng của 
các loại máy 
trên 

7.552 7.944 13.721 43.447 75.477 188.259 88 

'72 Sắt và thép 556 4.689 47.256 153.093 41.165 126.737 235 

'84 

Lò phản ứng 
hạt nhân, nồi 
hơi, máy và 
trang thiết bị 
cơ khí; các bộ 
phận của 
chúng 

9.175 11.103 32.688 66.681 71.228 102.617 80 

'27 

Nhiên liệu 
khoáng, dầu 
khoáng và các 
sản phẩm 
chưng cất từ 
chúng; các 
chất chứa bi 
tum; các loại 
sáp khoáng 
chất 

358.347 641.015 389.469 164.357 183.732 45.311 -24 

'39 
Plastic và các 
sản phẩm 
bằng plastic 

2.869 4.335 5.678 13.191 19.259 44.526 64 

'09 

Cà phê, chè, 
chè Paragoay 
và các loại gia 
vị 

1.310 5.147 71.511 9.549 21.989 28.668 87 

'52 Bông 342 847 969 8.496 11.022 27.919 152 

'41 
Da sống (trừ 
da lông) và da 
thuộc 

55 840 1.105 15.299 21.140 27.480 341 
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'29 
Hóa chất hữu 
cơ 

6.623 10.705 13.143 13.904 15.765 25.845 22 

Nguồn: trademap.org 

Các mặt hàng xuất khẩu chính 

a) Ngũ cốc (HS 10) 

Đơn vị: ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu 
từ Việt Nam 

12.387 87.617 335.559 54.237 7.937 232.916 

Nhập khẩu 
từ thế giới 

884.387 1.229.150 1.804.497 2.199.782 1.506.215 2.159.218

Nguồn: trademap.org 

Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ 4 nhóm hàng (HS10) của Indonesia. Trong năm 
2010, Việt Nam xuất khẩu 232.916 ngàn USD, tăng 2,8% so với 2009. Trong giai 
đoạn 2005 - 2009 xuất khẩu nhóm hàng ngũ cốc sang Indonesia giảm 13%/năm. 

Sản phẩm chính trong nhóm (HS10) mà Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia năm 
2010 là gạo (HS1006) trị giá 232.916 ngàn USD (chiếm 100% trong tổng xuất khẩu 
của nhóm hàng này sang Indonesia). Tăng trưởng của mặt hàng gạo xuất khẩu của 
Việt Nam sang Indonesia trong giai đoạn 2005 - 2009 giảm 14%. 

Úc là nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng ngũ cốc cho Indonesia. Năm 2010, Úc xuất 
khẩu 945.880 ngàn USD nhóm hàng này sang Indonesia, chiếm tỷ trọng áp đảo là 
43,8% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Các nhà cung cấp lớn khác bao gồm 
Canada với 252.245 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 11,7%; Mỹ với tổng giá trị 248.387 
ngàn USD, chiếm 11,5%; Việt Nam chiếm 10,8%; Argentina 8,8% và Thái Lan 5,2%. 

b) Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm 
thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh truyền hình và âm thanh; bộ phận và các 
phụ tùng của các loại máy trên (HS 85) 

Đơn vị: ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu từ  
Việt Nam 

7.552 7.944 13.721 43.447 75.477 188.259 

Nhập khẩu từ  
thế giới 

3.329.167 3.107.783 4.641.981 14.188.434 11.087.755 15.089.479

Nguồn: trademap.org 

Mặc dù nhóm hàng máy điện và thiết bị điện (HS85) này là nhóm hàng xuất khẩu lớn 
thứ 2 của Việt Nam tại thị trường Indonesia trong năm 2010, nhưng tổng giá trị xuất 
khẩu còn rất khiêm nhường và là nhà cung cấp thứ 14 của nhóm hàng (HS85) sang 
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Indonesia. Năm 2010, Việt Nam xuất khẩu 188.259 ngàn USD, tăng 149.4% so với 
2009. Trong giai đoạn 2005 - 2009 xuất khẩu nhóm hàng máy điện và thiết bị điện 
sang Indonesia tăng 13%/năm. 

Các sản phẩm chính trong nhóm (HS85) mà Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia 
năm 2010 là: 

 Thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình. camera số và 
camera (HS8525) có giá trị 94.403 ngàn USD (chiếm 50% trong tổng xuất khẩu 
của nhóm hàng này).  

 Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay (HS 8502) trị giá 23.014 ngàn USD 
(chiếm 12% trong tổng xuất khẩu của nhóm hàng máy điện và thiết bị điện).  

Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng máy điện và thiết bị điện và các 
bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh. máy ghi và tái tạo hình ảnh truyền 
hình và âm thanh; bộ phận và các phụ tùng của các loại máy trên cho Indonesia. 
Năm 2010, Trung Quốc xuất khẩu 4.549.888 ngàn USD nhóm hàng này sang 
Indonesia, chiếm tỷ trọng áp đảo là 30,2% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. 
Các nhà cung cấp lớn khác bao gồm Singapore với 2.458.313 ngàn USD, chiếm tỷ 
trọng 16,3%; Nhật Bản với tổng giá trị 1.941.520 ngàn USD, chiếm 12,9%; Hàn 
Quốc chiếm 6,9%; Việt Nam chiếm 1,3%. 

c) Sắt thép (HS72) 

Đơn vị: ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu từ 
Việt Nam 

556 4.689 47.256 153.093 41.165 126.737 

Nhập khẩu từ 
thế giới 

3.344.949 2.865.108 4.174.953 8.281.878 4.356.621 6.371.546

Nguồn: trademap.org 

Việt Nam xếp vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng các nhà cung cấp nhóm hàng (HS72) 
sang Indonesia. Tuy nhiên, trong năm 2010, xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam 
sang Indonesia đã đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao, tăng 207,9% so với 2009, 
đạt 126.737 ngàn USD về giá trị. Trong giai đoạn 2005 - 2009 xuất khẩu nhóm hàng 
sắt và thép sang Indonesia tăng 235%/năm.  

Các sản phẩm chính trong nhóm (HS72) mà Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia 
năm 2010 là:  

 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 
600 mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng (HS7210) có giá trị 84.882 ngàn USD, 
chiếm 67% trong tổng xuất khẩu của nhóm hàng này.  

 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 
600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng (HS 7209) có 
giá trị tăng vượt bậc từ mức 748 ngàn USD trong năm 2009 lên mức 22.614 
ngàn USD vào năm 2010 (chiếm 17,8% trong tổng xuất khẩu của nhóm hàng sắt 
và thép).  
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 Hợp kim fero (HS7202) cũng là một mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh trong nhóm 
hàng (HS72), trị giá 15.692 ngàn USD trong năm 2010, chiếm 12,4% trong tổng 
xuất khẩu nhóm hàng (HS72). 

Trong các quốc gia cung cấp hàng đầu của nhóm hàng (HS72) tại Indonesia thì Nhật 
Bản là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 24,7%, với giá trị xuất khẩu là 1.574.528 ngàn 
USD. Xếp vị trí thứ 2 sau Nhật Bản là Trung Quốc, trị giá 690.386 ngàn USD, chiếm 
10,8% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Hàn Quốc đạt 574.973 ngàn USD, 
chiếm 9%; Việt Nam chỉ chiếm 2%. 

d) Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận 
của chúng (HS84) 

Đơn vị: ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu từ 
Việt Nam 

9.175 11.103 32.688 66.681 71.228 102.617 

Nhập khẩu từ 
thế giới 

8.076.194 7.403.596 9.518.652 18.304.996 14.723.974 20.506.114

Nguồn: trademap.org 

Việt Nam là nhà cung cấp xếp vị trí thứ 19 của nhóm hàng (HS84) xuất khẩu tại 
Indonesia, và chiếm một phần rất nhỏ (0,5%) trong tổng giá trị nhập khẩu của 
Indonesia. Trong năm 2010. VN xuất khẩu 102.617 ngàn USD, tăng 44,1% so với 
2009. Trong giai đoạn 2005-2009 xuất khẩu nhóm hàng lò phản ứng hạt nhân, nồi 
hơi, máy và trang thiết bị cơ khí; các bộ phận của chúng sang Indonesia  tăng 
trưởng 80%/năm. 

Sản phẩm chính trong nhóm HS84 mà VN xuất sang Indonesia năm 2010 là: 

 Máy in sử dụng các bộ phận in như bát chữ, trục lăn và các bộ phận in của nhóm 
84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết 
hợp với nhau; bộ phận và các linh kiện của chúng (HS8443) trị giá 37.393 ngàn 
USD (chiếm 36,4% trong tổng xuất khẩu của nhóm hàng này). Tăng trưởng đều 
từ 2005. 

 Cần cẩu của tàu thủy, cần trục, kể cả cần trục cáp; khung thang nân di động, xe 
chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống và xe công xưởng có lắp cần cẩu 
(HS8426), trị giá 17,865 ngàn USD, chiếm 14,4%. Chỉ mới xuất sang Indonesia 
trong năm 2010, không có dữ liệu cho thời kỳ 2005 - 2009. 

Nhật Bản là nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng (HS84) cho Indonesia. Năm 2010 
Nhật Bản xuất khẩu 5.136.211 ngàn USD nhóm hàng này sang Indonesia, chiếm 
25% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Các nhà cung cấp lớn khác bao gồm 
Trung Quốc với 4.959.915 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 24,19%; Singapore với tổng giá 
trị 1.823.184 ngàn USD, chiếm 8,9%. 

e) Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các 
chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất (HS27) 

Đơn vị: ngàn USD 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập 
khẩu từ  

Việt Nam 
358.347 641.015 389.469 164.357 183.732 45.311 

Nhập 
khẩu từ  
thế giới 

17.518.062 19.041.312 22.017.828 30.682.348 19.090.372 27.530.708

Nguồn: trademap.org 

Singapore là nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng (HS27) cho Indonesia. Năm 2010, 
Singapore xuất khẩu 10.205.403 ngàn USD nhóm hàng này sang Indonesia, chiếm 
37,1% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Các nhà cung cấp lớn khác bao gồm 
Malaysia với 4.137.720 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 15%; Ả Rập Saudi với tổng giá trị 
3.624.641 ngàn USD, chiếm 13,2%; Hàn Quốc chiếm 7,7%. 

Việt Nam chỉ chiếm 0,2% và là nhà cung ứng xếp thứ 22 về nhóm hàng (HS27) tại 
Indonesia. Trong năm 2010, Việt Nam xuất khẩu 45.311 ngàn USD, giảm 75,3% so 
với 2009. Trong giai đoạn 2005 - 2009 xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng, dầu 
khoáng và các sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất 
sang Indonesia giảm 24%/năm. Sản phẩm chính trong nhóm (HS27) mà Việt Nam 
xuất sang Indonesia năm 2010 là: 

 Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ 
dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác có chứa từ 70% 
khối lượng trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ 
các khoáng bitum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm 
đó; dầu thải (HS2710) trị giá 33.944 ngàn USD (chiếm 74,9% trong tổng xuất 
khẩu của nhóm hàng này). Mặt hàng này tăng trưởng đều từ 2005. 

 Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than 
đá (HS2701), trị giá 8.469 ngàn USD, chiếm 18,7%.  

f) Plastic và các sản phẩm bằng plastic (HS39) 

Đơn vị: ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu từ 
Việt Nam 

2.869 4.335 5.678 13.191 19.259 44.526 

Nhập khẩu từ 
thế giới 

1.748.870 1.855.723 2.195.233 3.949.743 3.216.112 4.827.037

Nguồn: trademap.org 

Việt Nam là nhà cung cấp xếp vị trí thứ 14 của nhóm hàng plastic và các sản phẩm 
bằng plastic (HS39) được xuất khẩu sang Indonesia. Trong năm 2010, Việt Nam 
xuất khẩu 44.526 ngàn USD, tăng 131,2% so với 2009. Trong giai đoạn 2005 - 2009 
xuất khẩu nhóm hàng (HS39) sang Indonesia tăng 64%/năm. 

Sản phẩm chính trong nhóm (HS39) mà Việt Nam xuất sang Indonesia năm 2010 là: 
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 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, 
chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các 
vật liệu khác (HS3920) là mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng trưởng đều từ 2005. 
Năm 2010, mặt hàng này trị giá 30.515 ngàn USD (chiếm 68,5% trong tổng xuất 
khẩu của nhóm hàng HS39). Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic 
(HS3921), trị giá 3.404 ngàn USD, chiếm 7,6%.  

 Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, 
nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic (HS3923) chiếm 5,4%; 
(HS3926) sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác 
của các nhóm từ 39.01 đến 39.14 chiếm 4,7%. 

Singapore là nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng (HS39) cho Indonesia. Năm 2010 
Singapore xuất khẩu 870.019 ngàn USD nhóm hàng này sang Indonesia, chiếm 
18% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Các nhà cung cấp lớn khác bao gồm 
Nhật Bản với 634.323 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 13,1%; Malysia với tổng giá           
trị 546.065 ngàn USD, chiếm 11,3%; Hàn Quốc chiếm 10,6%; Việt Nam chỉ       
chiếm 0,9%. 

g) Cà phê, chè và các loại gia vị (HS09) 

Đơn vị: ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu từ Việt Nam 1.310 5.147 71.511 9.549 21.989 28.668 

Nhập khẩu từ thế giới 22.090 34.791 105.932 49.890 62.105 85.394 

Nguồn: trademap.org 

Việt Nam là nhà cung cấp xếp vị trí thứ 1 trong nhóm hàng cà phê, chè và các loại 
gia vị (HS09) xuất sang Indonesia, chiếm tỷ trọng áp đảo so với các quốc gia xuất 
khẩu khác là 33,6%. Trong năm 2010, Việt Nam xuất khẩu 28.668 ngàn USD, tăng 
30,4% so với 2009. Trong giai đoạn 2005 - 2009 xuất khẩu nhóm hàng (HS09) sang 
Indonesia tăng 87%/năm. 

Sản phẩm chính trong nhóm HS09 mà Việt Nam xuất sang Indonesia năm 2010 là: 

 Cà phê (HS0901) trị giá 20.700 ngàn USD (chiếm 72,2% trong tổng xuất 
khẩu của nhóm hàng này).  

 Trà (HS0902), trị giá 5.272 ngàn USD, chiếm 18,4%.  

 Quế và hoa quế (HS0906), trị giá 1.347 ngàn USD, chiếm 4,7%, giảm 47,8% so 
với năm 2009. 

Các nhà cung cấp lớn khác của nhóm hàng cà phê, chè và các loại gia vị (HS09) 
sang Indonesia là: Ấn Độ xếp vị trí thứ 2 sau Việt Nam. Năm 2010, Ấn Độ xuất khẩu 
11.496 ngàn USD nhóm hàng này sang Indonesia, chiếm 13,46% tổng giá trị nhập 
khẩu của Indonesia. Brazil với 6.988 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 8,18%; Trung Quốc 
với tổng giá trị 6.658 ngàn USD, chiếm 7,8%. 

h) Bông (HS52) 

Đơn vị: ngàn USD 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu từ VN 342 847 969 8.496 11.022 27.919 

Nhập khẩu từ thế giới 731.097 782.389 953.024 1.991.663 1.476.115 2.232.085

Nguồn: trademap.org 

Với vị trí thứ 14 của nhóm hàng bông (HS52) trong bảng xếp hạng các nhà cung cấp 
nhóm hàng này tại Indonesia, Việt Nam chỉ chiếm một phần khá khiêm tốn trong 
tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia, 1,3%. Năm 2010, Việt Nam xuất khẩu 27.919 
ngàn USD, tăng 153,3% so với 2009. Trong giai đoạn 2005 - 2009 xuất khẩu nhóm 
hàng (HS52) sang Indonesia tăng 152%/năm, tăng đều từ năm 2005. 

Sản phẩm chính trong nhóm (HS52) mà Việt Nam xuất sang Indonesia năm 2010 là: 

 Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 
200g/m2 (HS5208) trị giá 7.639 ngàn USD (chiếm 27,4% trong tổng xuất khẩu 
của nhóm hàng này).  

 Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) (HS5205), trị 
giá 7.253 ngàn USD, chiếm 30%, tăng 1064,2% so với năm 2010.  

 Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 
200g/m2 (HS5209), chiếm 22,8% với tổng giá trị là 6.372 ngàn USD, tăng mạnh 
so với năm 2009. 

Nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng bông (HS52) cho Indonesia là Trung Quốc. Năm 
2010, Trung Quốc xuất khẩu 519.858 ngàn USD nhóm hàng này sang Indonesia, 
chiếm 23,3% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Các nhà cung cấp lớn khác bao 
gồm Mỹ với 250.895 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 11,2%; Brazil với tổng giá trị 237.989 
ngàn USD, chiếm 10,7%; Hong Kong chiếm 8,8%. 

i) Da sống (trừ da lông) và da thuộc (HS41) 

Đơn vị: ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu từ Việt Nam 55 840 1.105 15.299 21.140 27.480 

Nhập khẩu từ thế giới 73.124 79.054 89.059 336.021 216.680 349.980

Nguồn: trademap.org 

Việt Nam là nhà cung cấp xếp vị trí thứ 4 của nhóm hàng da sống (trừ da lông) và da 
thuộc (HS41) xuất khẩu tại Indonesia. Trong năm 2010, Việt Nam xuất khẩu 27.480 
ngàn USD, tăng 30% so với 2009. Trong giai đoạn 2005 - 2009 xuất khẩu nhóm 
hàng (HS52) sang Indonesia tăng 341%/năm.  

Sản phẩm chính trong nhóm (HS41) mà Việt Nam xuất sang Indonesia năm 2010 là:  

Da thuộc hoặc da mộc của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa, không có lông, đã 
hoặc chưa lạng xẻ, nhưng chưa được gia công thêm (HS4104) trị giá 26.974 ngàn 
USD (chiếm 98,2% trong tổng xuất khẩu của nhóm hàng này). Mặt hàng này tăng 
trưởng đều từ năm 2005 đến nay, trong giai đoạn 2005  - 2009, tăng trưởng 326%. 
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Hàn Quốc là nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng da sống (trừ da lông) và da thuộc 
(HS41) cho Indonesia. Năm 2010 Hàn Quốc xuất khẩu 64.153 ngàn USD nhóm 
hàng này sang Indonesia, chiếm 18,3% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Các 
nhà cung cấp lớn khác bao gồm Ý với 33.906 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 9,7%; Brazil 
với tổng giá trị 30.573 ngàn USD, chiếm 8,7%; Việt Nam chiếm 7,9%; Đài Loan 
chiếm 7,49%, Thái Lan chiếm 6,6%. 

j) Hóa hất hữu cơ (HS29) 

Đơn vị: ngàn USD 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nhập khẩu 
từ Việt Nam 

6.623 10.705 13.143 13.904 15.765 25.845 

Nhập khẩu 
từ thế giới 

3.244.199 3.439.203 3.881.237 5.132.453 3.940.410 5.325.777

Nguồn: trademap.org 

Việt Nam là nhà cung cấp xếp vị trí thứ 22 của nhóm hàng hóa chất hữu cơ (HS29) 
tại Indonesia, và chỉ chiếm 0,5% trong tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Trong 
năm 2010, Việt Nam xuất khẩu 25.845 ngàn USD, tăng 63,9% so với 2009. Trong 
giai đoạn 2005-2009 xuất khẩu nhóm hàng (HS52) sang Indonesia tăng 22%/năm.  

Sản phẩm chính trong nhóm (HS52) mà Việt Nam xuất sang Indonesia năm 2010 là:  

 Hydrocarbon mạch hở (HS2901) trị giá 18.369 ngàn USD (chiếm 71,1% trong 
tổng xuất khẩu của nhóm hàng này). Tuy nhiên, Việt Nam đã không xuất khẩu 
mặt hàng này sang Indonesia từ năm 2005 – 2008, nhưng đến năm 2009 Việt 
Nam đã bắt đầu xuất khẩu mặt hàng này sang Indonesia với trị giá 6.352 ngàn 
USD. So với năm 2009 thì mặt hàng này tăng 189,2% trong năm 2010. 

 Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố oxy (HS2932) trị giá 7.307 ngàn USD, 
chiếm 28,3%, giảm 21% so với năm 2009. Tăng trưởng mặt hàng xuất khẩu    
này từ Việt Nam sang Indonesia tăng từ 2005 – 2008, nhưng lại giảm trong năm 
2009 - 2010. 

Singapore là nhà cung cấp lớn nhất nhóm hàng hóa chất hữu cơ (HS29) cho 
Indonesia. Năm 2010 Singapore xuất khẩu 998.338 ngàn USD nhóm hàng này sang 
Indonesia, chiếm 18,8% tổng giá trị nhập khẩu của Indonesia. Các nhà cung cấp lớn 
khác bao gồm Trung Quốc với 666.369 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 12,5%; Malaysia 
với tổng giá trị 436.667 ngàn USD, chiếm 8,2% 

2. Nhập khẩu 

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Indonesia tăng trưởng tốt. Trong 
năm 2010, về giá trị, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia đạt 1,95 tỉ USD, 
tăng 14% trong giai đoạn từ năm 2006 – 2010. 

Bảng 4.2. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường 
Indonesia năm 2010 là 
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Trị giá (ngàn USD) Mã 
sản 

phẩm 
Tên sản phẩm 

Năm  
2006 

Năm  
2007 

Năm  
2008 

Năm  
2009 

Năm 
2010 

Tổng cộng 1.012.810 1.353.941 1.728.877 1.452.671 1.946.221

Tỉ lệ 
tăng 

trưởng 
(%) từ 
năm 

2006 - 
2010 

‘48 

Giấy và cáctông; 
các sản phẩm làm 
bằng bột giấy, 
bằng giấy hoặc 
bằng cáctông 

88.339 124.252 133.297 161.897 258.817 25 

‘15 

Mỡ và dầu động 
vật hoặc thực vật 
và các sản phẩm 
tách từ chúng; mỡ 
ăn được đã được 
chế biến;các loại 
sáp động vật hoặc 
thực vật 

52.127 127.461 219.681 146.159 178.767 33 

‘84 

Lò phản ứng hạt 
nhân, nồi hơi, máy 
và trang thiết bị cơ 
khí; các bộ phận 
của chúng 

78.749 104.925 120.490 128.609 151.090 27 

‘85 

Máy điện và thiết 
bị điện và các bộ 
phận của chúng; 
máy ghi và tái tạo 
âm thanh, máy ghi 
và tái tạo hình ảnh 
truyền hình và âm 
thanh; bộ phận và 
các phụ tùng của 
các loại máy trên 

102.858 130.494 102.978 74.720 125.854 2 

‘74 
Đồng và các sản 
phẩm bằng đồng 

49.139 86.208 64.962 62.972 111.629 16 

‘09 
Cà phê, chè, chè 
Paragoay và các 
loại gia vị 

1.717 5.543 16.740 23.089 85.029 46 

Nguồn: trademap.org 
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Chương 5: Các quy định thương mại, hải quan và các tiêu chuẩn 

Thuế nhập khẩu  

Mức thuế quan trung bình thỏa thuận vẫn ở mức tối đa là 37% trong năm 2010, 
nhưng mức thuế quan trung bình được áp dụng thực tế từ 7% đến 8%. Hầu hết 
các loại thuế quan ở mức 40%, tuy nhiên vẫn có các thuế suất áp dụng vượt quá 
40% hay vẫn chưa ràng buộc đối với xe ô tô, sắt, thép, và các sản phẩm hóa học.  

Xuất khẩu xe gắn máy của nước ngoài đang bị hạn chế nghiêm trọng do tác động 
kết hợp của thuế quan nhập khẩu 60%, thuế xa xỉ phẩm 75%, và 10% thuế giá trị 
gia tăng, và luật cấm xe gắn máy lưu thông trên đường cao tốc tại Indonesia. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thuế quan ràng buộc đối với hơn 1.300 sản phẩm ở 
mức bằng hoặc trên 40%. Ví dụ, thuế dành cho khoai tây tươi ở mức là 50%, mặc 
dù mức thuế áp dụng thực tế là 25%. Ngành nông nghiệp trong nước tiếp tục vận 
động chính phủ gia tăng thuế suất lên cao hơn mức thuế thỏa thuận với WTO đối 
với các mặt hàng nông sản nhạy cảm như đường, đậu nành và ngô. 

Theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN, thuế nhập khẩu từ các quốc gia 
ASEAN ở mức 0 – 5%, ngoại trừ các mặt hàng trong danh sách loại trừ. Indonesia 
đã giảm 1.571 (60,5%) dòng thuế xuống còn 0% đối với các nước ASEAN, phù 
hợp các cam kết của mình. 

Các rào cản thương mại 

 Thuế quan 

Theo thỏa thuận với WTO về nông nghiệp, Indonesia đã đồng ý dỡ bỏ hàng rào phi 
thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp, và thay bằng các loại thuế nhập 
khẩu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, có 1.341 dòng thuế ràng buộc ở mức bằng hoặc 
cao hơn 40 phần trăm, kể cả các lĩnh vực nhạy cảm nhất và được bảo vệ nhiều 
nhất. Các quy định trong nước đối với sản phẩm làm từ sữa được loại bỏ. Tại vòng 
đàm phán Doha, Indonesia đã ủng hộ việc loại trừ các sản phẩm đặc biệt, như 
gạo, đường, đậu nành và ngô, ra khỏi việc cắt giảm thuế quan.  

Lợi ích của ngành nông nghiệp trong nước đã gây áp lực với chính phủ Indonesia 
nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp trước sự cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, trong 
một số ngoại lệ đáng lưu ý chính phủ Indonesia đã chống lại áp lực đó. Từ tháng 
12/2007, gạo nhập khẩu phải chịu mức thuế cụ thể là 450 Rp/kg. Bộ Nông           
nghiệp (MOA) tiếp tục đề nghị tăng thêm thuế quan để bảo vệ nông dân trong 
nước, nhưng chính phủ Indonesia đã không thực hiện biện pháp này. Trong nỗ  
lực gia tăng lượng gạo nhập khẩu cho thị trường nội địa, tháng 12/2010 chính         
phủ Indonesia thậm chí đã bãi bỏ thuế nhập khẩu gạo. Quy định này có hiệu lực 
đến ngày 31/3/2011. Ngành Nông nghiệp trong nước tiếp tục vận động chính       
phủ gia tăng mức thuế ràng buộc đối với các mặt hàng nông sản nhạy cảm, như 
đường và đậu nành.  

Hiện vẫn còn cách biệt lớn giữa quy định cụ thể so với thực tế. Các công ty trong 
nước thường lợi dụng hệ thống pháp luật không minh bạch để phá luật hoặc thi 
hành luật theo hướng gây thiệt hại cho bên nước ngoài. Các luật lệ mới của         
vùng tự trị và phân cấp tài chính đã cho chính quyền cấp tỉnh và tỉnh lẻ            
nhiều quyền lực mới đáng kể. Hiện tại, chính quyền địa phương có khả năng áp 
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thuế hoặc các rào cản phi thuế đối với thương mại liên vùng khi họ muốn có thêm 
thu nhập tại địa phương. 

 Các rào cản phi thuế quan 

Nhiệm vụ chính của Cơ quan hậu cần quốc gia (Bulog) là thu mua gạo trong nước 
vào mùa thu hoạch theo mức giá mua của chính phủ (HPP), phân phát gạo cho 
người nghèo theo chương trình “Gạo cho dân nghèo”, phát gạo trong các trường 
hợp khẩn cấp, thiên tai và quản lý kho gạo dự trữ của chính phủ. Hơn nữa,              
Bulog còn cấp phép nhập khẩu gạo nhằm đáp ứng cho việc đảm bảo trữ lượng 
gạo của chính phủ, và duy trì giá gạo ổn định khi sản lượng gạo trong nước không 
đáp ứng đủ nhu cầu. 

Tháng 4 năm 2008, chính phủ Indonesia thông báo rằng Cơ quan Hậu cần quốc 
gia (Bulog) sẽ được độc quyền nhập khẩu gạo với mục đích quản lý giá và an ninh 
lương thực. Không được phép nhập khẩu trước, trong và ngay sau vụ thu hoạch, 
thông báo này có hiệu lực vào quý đầu tiên của năm. Các công ty tư nhân chỉ          
có thể nhập khẩu gạo với mục đích đặc biệt, như hạt giống và gạo đặc sản, nhưng 
họ phải có được số chứng nhận đặc biệt do Bộ Nông nghiệp cấp. 

Các nhà sản xuất gạo nội địa tiếp tục nhận được sự bảo vệ của chính phủ thông 
qua hạn ngạch nhập khẩu và chương trình cấp phép nhập khẩu. Điều này giúp hạn 
chế có hiệu quả việc nhập khẩu gạo vào các thị trường xa xôi và có tác dụng giữ 
giá gạo ở mức cao phi thực tế cho các nhà sản xuất trong nước. 

Chính phủ Indonesia đã tiếp tục thi hành lệnh cấm nhập khẩu thịt gà, được áp 
dụng từ năm 2000. 

Chính phủ cũng áp đặt hạn mức về lượng không chính thức đối việc nhập khẩu 
sản phẩm thịt và gia cầm bằng việc yêu cầu phải có Thư Kiến nghị của nhà nhập 
khẩu. Khi phê duyệt các yêu cầu về các thư nói trên, chính phủ Indonesia có thể 
tùy ý sửa đổi khối lượng hàng hóa được phép nhập khẩu, gây ra nhiều mối e ngại 
rằng thư giới thiệu đang được dùng để hạn chế nhập khẩu.  

Một qui định mới của Bộ Tài chính Indonesia đã áp thuế nhập khẩu mới đối với 
thức uống có cồn chứa loại cồn ethyl kể từ ngày 7/4/2010. Quy định này thực tế đã 
thay đổi thuế quan từ thuế tính theo giá trị hàng hóa sang thuế quan đặc biệt. Thuế 
nhập khẩu trước đó dựa trên % giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí (CIF).              
Thuế mới của Indonesia đối với mặt hàng này là từ 14.000 Rp/lít lên đến 125.000 
Rp/lít (Rp = đồng Rupiah). Tuy nhiên, mới đây Bộ Tài chính Indonesia đã loại bỏ 
thuế xa xỉ phẩm đối với thức uống có chứa cồn, và gia tăng thuế tiêu thụ, biến 
động từ 11.000 Rp đến 130.000 Rp/lít. 

Quy định mới của Bộ Thương mại Indonesia sẽ cho phép các nhà nhập khẩu thức 
uống có cồn có đăng ký nhập khẩu mặt hàng thức uống có cồn đã nộp thuế bắt 
đầu từ tháng 01/2010. Trước đây, thức uống có chứa cồn đã nộp thuế và miễn 
thuế chỉ được nhập khẩu thông qua các công ty nhà nước do Bộ Thương mại quản 
lý. Quy định nêu rõ rằng các công ty nhập khẩu mặt hàng thức uống có chứa cồn 
đã nộp thuế phải xin giấy phép (IT – MB) thông qua Tổng Cục Ngoại thương. Để 
xin giấy phép IT – MB, mỗi nhà nhập khẩu phải nhận được thư ủy nhiệm của ít 
nhất 20 nhà sản xuất hay thương hiệu, và mua tối thiểu 3.000 thùng/thương 
hiệu/năm. Thư ủy nhiệm phải được công chứng ở quốc gia xuất xứ. Giấy phép có 
giá trị trong vòng 3 năm và có thể gia hạn thêm. Có tổng cộng 8 nhà nhập khẩu 
được cấp phép và 1 trong số này là công ty nhà nước. 
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Cơ quan Hải quan Indonesia áp dụng chương trình “kiểm tra giá” riêng chứ không 
dùng mức giá giao dịch thực tế trên chứng từ nhập khẩu để tính toán thuế đối với 
mặt hàng lương thực nhập khẩu.  

Các quan chức chính phủ Indonesia ủng hộ biện pháp này nhằm đấu tranh với việc 
“ghi giá thấp trên hóa đơn,” nhưng họ đã không công khai danh sách hay các 
phương pháp sử dụng để có được giá cả đó. Kết quả là, dù thuế nhập khẩu mặt 
hàng lương thực gần như chỉ còn 5%, nhưng mức thuế được áp dụng có thể cao 
hơn nhiều.  

Ngoài ra, các nhà nhập khẩu còn than phiền về vấn đề chậm trễ trong quá trình 
giải quyết của hải quan và các yêu cầu thanh toán không chính thức cho các nhân 
viên hải quan.  

Indonesia đã xây dựng các chính sách về công nghệ sinh học, nhưng chưa có hệ 
thống thống nhất dựa trên nền tảng khoa học để thực thi các quy định và đạt được ít 
tiến bộ về phát triển chính sách công nghệ sinh học. Mặc dù nhiều thử nghiệm đang 
được thực hiện nhưng không có giống cây trồng chuyển gien nào được thông qua 
để tung ra thị trường, và Indonesia không sản xuất bất cứ cây trồng áp dũng công 
nghệ sinh học nào. Ngoại trừ một số sản phẩm từ đậu nành (bột đậu nành), không 
hạn chế thương mại nào dựa trên nội dung công nghệ sinh học đã được áp dụng 
hay thực thi.  

Ủy ban an toàn sinh học về các sản phẩm chuyển gien của chính phủ Indonesia chịu 
trách nhiệm thực thi các quy định về công nghệ sinh học và thực hiện các đánh giá 
nhằm phê duyệt các sản phẩm trên. Ủy ban đã hoàn tất việc đánh giá an toàn sinh 
học đối với các sản phẩm công nghệ sinh học như ngô và bông, ngô và đậu nành 
chịu được thuốc diệt cỏ. Các sản phẩm này không thể tung ra thị trường cho tới khi 
việc kiểm định an toàn thực phẩm được hoàn tất. Indonesia đã ban hành Hướng 
dẫn kiểm định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm biến đổi gien vào tháng 
7/2008. Hiện nay Ủy ban an toàn sinh học đối với các sản phẩm biến đổi gien đã 
công bố ngô NK603 và ngô MON89034 là an toàn để dùng làm thực phẩm. Vì thế, 
dự kiến hai sản phẩm biến đổi gien này sẽ hoàn toàn được thương mại hóa trong 
năm nay. 

 Các rào cản khác 

Vấn đề khai thác gỗ bất hợp pháp tại Indonesia làm mất đi nhiều cơ hội thương mại 
của các nhà sản xuất nước ngoài tại Indonesia và các thị trường tại quốc gia thứ 3. 
Ngoài ra, hậu quả của hoạt động bất hợp pháp này làm thất thoát nguồn doanh             
thu của chính phủ Indonesia cũng như gây thiệt hại đáng kể cho môi trường. Chính 
phủ Indonesia nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề và đang tiến hành các 
bước giải quyết.  

Chứng từ và thủ tục nhập khẩu 

Chính phủ Indonesia yêu cầu nhiều chứng từ trước khi cho phép nhập khẩu hàng 
hóa. Những nhà môi giới hải quan đã quen với các thủ tục và mẫu chứng từ bắt 
buộc. Tối thiểu, nhà xuất khẩu nước ngoài hay đại diện của họ phải cung cấp hóa 
đơn tạm thời, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, danh sách chi tiết hàng 
hóa trên tàu chở hàng (vận đơn), phiếu đóng hàng, và chứng thư bảo hiểm.  

Ngoài những chứng từ trên, các cơ quan kỹ thuật thường yêu cầu thêm các chứng 
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nhận bổ sung với các ghi chú về hàm lượng sản phẩm của các sản phẩm nhập khẩu 
như lương thực, dược phẩm, hạt giống, hay hóa chất.   

Quá trình cung cấp chứng từ bao gồm thủ tục mà nhà nhập khẩu khai báo với          
cơ quan hải quan trước khi hàng cập cảng và xuất trình chứng từ nhập khẩu điện 
tử thông qua việc trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) theo tiêu chuẩn hóa được đưa vào 
thẻ nhớ USB. 

Tạm nhập 

Chính phủ Indonesia khuyến khích nhà đầu tư xuất khẩu nước ngoài đặt các cơ sở 
hoạt động tại các khu ngoại quan hay khu chế xuất (EPZ). Có một số khu chế xuất ở 
Indonesia, nổi tiếng nhất là đảo Batam, cách 20 km về phía nam Singapore. 
Indonesia cũng có nhiều khu ngoại quan hay các khu vực được chọn làm cảng cửa 
khẩu dành cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu (EPTE).  

Các công ty được khuyến khích đặt trụ sở tại khu vực ngoại quan hay khu công 
nghiệp khi có thể. Các khu vực thương mại tự do khác bao gồm một cơ sở                 
gần Tanjung Priok, cảng chính của Jarkata, và kho ngoại quan tại Cakung, cũng  
gần Jakarta.  

Có một cơ sở hoàn thuế (BAPEKSTA) cho hàng xuất khẩu đặt bên ngoài các khu 
vực này. Các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước có nhu cầu xây dựng các dự án 
tại khu vực ngoại quan phải xin phép Cơ quan Điều phối đầu tư vốn. 

Yêu cầu ghi nhãn mác  

Chính phủ Indonesia thi hành luật bảo vệ người tiêu dùng bằng cách yêu cầu đăng 
ký các sản phẩm lương thực nhập khẩu. Nhà nhập khẩu phải xin mã số đăng ký 
(ML) từ Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (BPOM). 

Cơ quan thuốc và thực phẩm Indonesia (BPOM) phải phê duyệt từng lô hàng thực 
phẩm chế biến, nguyên liệu thực phẩm tươi sống, và các thành phần liên quan đến 
thực phẩm được nhập khẩu vào Indonesia. Các yêu cầu hành chánh này không hiệu 
quả, gây phiền phức và tốn kém cho các nhà xuất khẩu nước ngoài.  

Năm 1999, Indonesia đã ban hành quy định bắt buộc về nhãn hiệu và logo riêng  
trên bao bì thực phẩm có thành phần chuyển gien, nhưng luật lệ này chưa         
được thực thi do lo ngại về mặt thi hành, bao gồm khả năng thí nghiệm còn hạn         
chế của Indonesia.  

Chính phủ Indonesia đang thi hành luật ghi nhãn thực phẩm một cách nghiêm ngặt 
và quy định nhãn hàng chỉ được ghi bằng tiếng Indonesia trên tất cả các sản phẩm 
tiêu dùng. Nhãn hàng có thể có các ngôn ngữ khác, nhưng phần chính của nhãn 
hàng nên dùng tiếng Indonesia. Nhân viên của cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm 
quyết định có chấp nhận nhãn hiệu hoặc sử dụng nhãn dán hay không. Các công ty 
nước ngoài vốn thường thiết kế nhãn hiệu phù hợp với nhiều thị trường xuất khẩu 
(thường dùng nhiều ngôn ngữ), đã tỏ ý e ngại về luật lệ này, vì không mang lại hiệu 
quả về chi phí xuất khẩu các sản phẩm với khối lượng nhỏ. 

Các quy định của Indonesia yêu cầu ghi nhãn thực phẩm có chứa thành phần “sử 
dụng kỹ thuật di truyền học” và thành phần “chiếu xạ”. Tuy nhiên, chính phủ 
Indonesia chỉ mới bắt đầu thực hiện các quy định này. 
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Nghiêm cấm và hạn chế nhập khẩu  

Tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Thương mại đã ban hành Nghị định số 57/2010, liên 
quan đến các điều khoản về nhập khẩu sản phẩm nhất định. Nghị định này điều tiết 
7 loại sản phẩm bao gồm thực phẩm và thức uống, quần áo may sẵn, giày dép, điện 
tử, đồ chơi, thuốc cổ truyền và thảo dược và mỹ phẩm. Biện pháp này bao gồm yêu 
cầu phải kiểm tra trước khi chuyển hàng bởi các giám sát viên được chỉ định với chi 
phí do các nhà nhập khẩu chịu và việc hạn chế nhập khẩu vào 7 cảng biển được chỉ 
định, ngoại trừ các sân bay quốc tế. 

Tháng 5 năm 2008, Indonesia đã đưa ra quy định mới về hạn chế nhập khẩu đối với 
đường trắng. Quy định mới sẽ hạn chế thêm nữa đối với việc nhập khẩu đường, vốn 
đã bị hạn chế cao độ theo các luật lệ hiện có. 

Chính phủ Indonesia yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Tổng cục Chăn nuôi đối với 
mặt hàng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Với việc phê duyệt các yêu cầu xin 
giấy phép này, chính phủ Indonesia có thể tùy ý thay đổi khối lượng hàng hóa được 
phép nhập khẩu.  

Indonesia cấm nhập khẩu muối trong mùa thu hoạch. Chính phủ Indonesia yêu cầu 
nhà nhập khẩu muối phải đăng ký và thu mua sản phẩm trong nước. 

Dưới ảnh hưởng của luật mới về khai thác mỏ, các công ty khai thác mỏ hoạt động 
tại Indonesia sẽ phải đối mặt với nhiều hạn chế mới trong việc xuất khẩu quặng thô. 
Luật này yêu cầu các công ty khai thác mỏ phải xử lý quặng tại Indonesia trước khi 
chuyển ra nước ngoài.  

Quy định hải quan và thông tin liên hệ  

Từ tháng 4 năm 1997, Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính đã vận hành hệ thống 
kiểm toán sau nhập khẩu, chủ yếu dựa vào việc thẩm tra và kiểm toán hơn là thanh 
tra việc tuân thủ luật lệ. Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử không cần dùng đến giấy 
tờ để nối kết nhà nhập khẩu, ngân hàng, và cơ quan hải quan cũng đã được đưa 
vào sử dụng và đang dần được chấp nhận.  

Trên danh nghĩa, Indonesia tuân thủ theo Thỏa thuận Định giá Hải quan của WTO, 
nhưng các công ty nước ngoài tại Indonesia đã cho biết có nhiều khó khăn với các 
thủ tục và việc định giá của hải quan. Nhiều người phàn nàn về một loạt các chi phí 
bất thường và không minh bạch để được giải phóng hang. 

Nhằm hạn chế tham nhũng và xúc tiến việc thông quan, chính phủ Indonesia yêu 
cầu các nhà nhập khẩu Indonesia đóng thuế nhập khẩu tại một trong 45 ngân hàng 
nhà nước hoặc tư nhân được chị định. Hệ thống này cho phép nhà nhập khẩu thực 
hiện thanh toán trực tuyến, và các ngân hàng tương ứng tự động xác nhận thanh 
toán với cơ quan hải quan.  

Hệ thống thanh toán này là một phần của chương trình cải cách đối với cơ quan hải 
quan của Indonesia nhằm tăng hiệu suất công việc với vai trò là người trợ giúp kinh 
doanh và thu thuế. 

Luật hải quan được sửa đổi vào ngày 18 tháng 10 năm 2006 và đã được Hạ viện 
thông qua, đạo luật này cắt bỏ những thủ tục rườm rà cho các nhà nhập khẩu và 
xuất khẩu, và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với người buôn lậu. 
Việc sửa đổi là một phần nỗ lực của chính phủ Indonesia nhằm cải thiện môi trường 
kinh doanh và đầu tư tại Indonesia qua việc kiểm tra hệ thống thuế, đầu tư, các quy 
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chế hải quan và thuế tiêu thụ. Điều 5 của đạo luật mới tạo ra thay đổi quan trọng đối 
với nhà nhập khẩu và xuất khẩu bằng cách cho phép họ trình chứng từ hải quan 
bằng phương tiện điện tử. Điều 102 tăng hình phạt đối với các cá nhân bị kết tội 
buôn lậu lên mức cao nhất 20 năm tù và tiền phạt tăng lên 100 tỉ Rp (10,8 triệu 
USD). Đạo luật này cũng tăng hình phạt lên mức thứ ba đối với các nhân viên hải 
quan có liên quan đến việc buôn lậu. 

Tổng cụ Hải quan và Thuế tiêu thụ 

Bộ Tài chính 

Jl. Jend. A. Yani 108, 2nd Floor,  

Jakarta 13230, Indonesia 

Điện thoại: (62-21) 489-0308, 483-2520 

Fax: (62-21) 489-7512 

Website: www.beacukai.go.id 

Các tiêu chuẩn 

Tổng quan 

Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thương mại quốc tế dẫn đến việc phát triển 
tiêu chuẩn hóa sản phẩm và dịch vụ trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp. Các sản 
phẩm và dịch vụ được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài phải đáp ứng các quy 
định về tiêu chuẩn để đạt được thành công. 

Các tiêu chuẩn cũng có thể được sử dụng như rào cản phi thuế quan nhằm bảo vệ 
nền kinh tế trong nước trước sự tràn ngập của sản phẩm và dịch vụ nước ngoài. 

Hiện nay, các tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến trong hầu hết các ngành công 
nghiệp của Indonesia. Chính phủ Indonesia và các đối tượng liên quan trong ngành 
công nghiệp rất tích cực trong việc xây dựng tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch 
vụ, được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu và xuất khẩu. 

Các tổ chức tiêu chuẩn 

Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Indonesia: 

Địa chỉ: Manggala Wanabakti Blok IV, 4th Floor Jl. Jendral Gatot Subroto,  

Senayan Jakarta 10270 

Điện thoại: (62-21) 574-7043, 574-7044 

Fax: (62-21) 574-7045 

Website: www.bsn.or.id 

Theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT), các quốc gia 
thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) phải báo cáo cho WTO tất cả 
các quy định kỹ thuật được đề xuất mà có thể gây ảnh hưởng đến thương mại của 
các quốc gia thành viên khác.  

Đánh giá tính phù hợp  
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Cùng với việc toàn cầu hóa kinh tế và “Bộ luật tiêu chuẩn” của WTO về các hàng rào 
kỹ thuật trong thương mại (TBT), vai trò của các tiêu chuẩn và việc đánh giá tính phù 
hợp trở nên rất quan trọng. Để cạnh tranh thành công trên thị trường thế giới, chính 
phủ Indonesia đã đề ra các tiêu chuẩn quốc gia có liên quan đến các tiêu chuẩn khu 
vực và/hoặc quốc tế. 

Để đảm bảo rằng những tiêu chuẩn nhất định đã tuân thủ cơ chế đánh giá tính phù 
hợp được đòi hỏi. Hơn nữa, chương trình đang có của Thỏa thuận công nhận lẫn 
nhau (MRAs) trong lĩnh vực đánh giá tiêu chuẩn và sự phù hợp được sử dụng như 
cơ sở của việc công nhận giấy chứng nhận sản phẩm và/hoặc các báo cáo thử 
nghiệm cho việc giao dịch thương mại liên quốc gia.  

Chứng nhận sản phẩm 

Hiện nay, cần phải có chứng nhận sản phẩm. Theo quy định của chính phủ về việc 
tiêu chuẩn hóa quốc gia, các tiêu chuẩn quốc gia duy nhất là các tiêu chuẩn của 
Indonesia (SNIs).  

Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Indonesia (BSN) chịu trách nhiệm về việc đưa 
ra SNIs, trong khi đó nhiệm vụ công nhận chất lượng được trao cho Ủy ban Công 
nhận quốc gia (KAN).  

SNIs được đưa ra phù hợp với cơ chế của hệ thống tiêu chuẩn đã được thông qua 
trên toàn quốc và thường ngang hàng với các tiêu chuẩn tương tự trong khu vực 
hay quốc tế. 

Công nhận chất lượng 

Ủy ban Công nhận quốc gia (KAN) là cơ quan công nhận chất lượng chính thức. 
Chức năng chính của KAN là thiết lập hệ thống công nhận chất lượng tại Indonesia 
và cấp giấy công nhận chất lượng trong các lĩnh vực nhất định bao gồm các phòng 
thí nghiệm và hiệu chuẩn, các cơ quan chứng nhận và các cơ quan thanh tra. 

Hiện nay, KAN đang điều hành một hệ thống công nhận chất lượng cho việc các 
phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn, các cơ quan chứng nhận gồm có các cơ quan cấp 
giấy chứng nhận hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, cơ quan cấp giấy 
chứng nhận hệ thống chất lượng môi trường theo ISO 14000, cơ quan cấp giấy 
chứng nhận nhân sự, cơ quan cấp giấy chứng nhận sản phẩm, cơ quan cấp giấy 
chứng nhận HACCP, và các cơ quan thanh tra. 

Các quy định kỹ thuật  

Có hai ấn phẩm về các quy định kỹ thuật do BSN phát hành, đó là "Sistem 
Standarisasi Nasional" (Hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia) và " Info Standarisasi " 
(Thông tin về Tiêu chuẩn hóa). Cả hai ấn phẩm này có thể tìm được tại thư viện 
BSN theo địa chỉ: 

Thư viện của cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia (BSN) 

Manggala Wanabakti Blok IV, 3rd Floor Jl. Jendral Gatot Subroto,  

Senayan Jakarta 10270 

Điện thoại: (62-21) 574-7043, 574-7044 
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Fax: (62-21) 574-7045 

Website: www.bsn.or.id 

Ghi nhãn mác 

Tất cả hàng hoá tiêu dùng nhập khẩu phải nêu rõ các đại lý nhập khẩu, thường 
được thực hiện bằng việc gắn nhãn sau khi hàng được thông quan. Chính phủ 
Indonesia yêu cầu thông tin trên nhãn sản phẩm phải được viết hoặc in hoặc trình 
bày rõ ràng để có thể thấy dễ dàng và hiểu rõ. Thông tin trên nhãn sản phẩm phải 
được viết hoặc in bằng tiếng Indonesia, chữ số Ả Rập và mẫu tự Latin. Việc sử dụng 
ngôn ngữ, chữ số, và mẫu tự khác ngoài ngôn ngữ của Indonesia chỉ được phép khi 
không có ngôn ngữ phù hợp, hoặc trong trường hợp kinh doanh ở nước ngoài. 

Việc ghi nhãn không nên có những điều sau đây: khẳng định về hiệu quả của sản 
phẩm đối với sức khỏe, phòng ngừa và/hoặc trị bệnh, thông tin không chính xác 
hoặc sai lệch; so sánh với các sản phẩm khác; quảng cáo các sản phẩm tương tự, 
và bất kỳ thông tin bổ sung mà chưa được phê duyệt. 

Liên hệ: 

Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia (BSN) 

Manggala Wanabakti Blok IV, 3rd Floor Jl. Jendral Gatot Subroto,  

Senayan Jakarta 10270 

Điện thoại: (62-21) 574-7043, 574-7044 

Fax: (62-21) 574-7045 

Website: www.bsn.or.id 

Các hiệp định thương mại 

Indonesia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp định 
Thương mại Tự do của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AFTA). Là một thành 
viên của AFTA, Indonesia cam kết giảm các rào cản thuế quan và phi thuế quan và 
các hạn chế đầu tư. Theo AFTA, 6 quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên (Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Brunei) đã đồng ý giảm thuế nhập 
khẩu xuống còn 5% hoặc ít hơn vào năm 2010, và năm 2015 đối với 4 quốc gia 
thành viên mới (Việt Nam, Lào, Miến Điện và Campuchia). 

Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA): www.aseansec.org/19585.htm 

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm (BPOM): http://www.pom.go.id 

Tổng cục thuế và hải quan: http://www.beacukai.go.id 

Cơ quan tiêu chuẩn hóa Indonesia (BSN): http://www.bsn.or.id 
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Chương 6: Môi trường đầu tư 

Mở cửa đầu tư nước ngoài 

Indonesia vẫn còn những hạn chế lớn đối với đầu tư nước ngoài. Đặc điểm của môi 
trường đầu tư tại Indonesia là luật pháp không rõ ràng, chủ nghĩa dân tộc về kinh tế, 
và ảnh hưởng không cân xứng của giới kinh doanh muốn tìm kiếm quyền kiểm soát 
và quyền sở hữu các doanh nghiệp hiện tại và các cơ hội thị trường mới. Thông qua 
cả quy chế chính thức lẫn hướng dẫn gián tiếp, các công ty nước ngoài đôi khi buộc 
phải kinh doanh với các đối tác địa phương, mua hàng hoá và các dịch vụ tại địa 
phương. 

Năm 2007, nhằm cố gắng cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, Indonesia đã 
giới thiệu luật đầu tư mới nhằm mang đến những cải thiện về tính minh bạch, cũng 
như một loạt các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư, kể cả không phân biệt đối xử, bảo 
vệ chống lại việc quốc hữu hóa, và nhờ cậy đến trọng tài quốc tế trong các tranh 
chấp với chính phủ. Tuy nhiên, đạo luật mới đồng thời cũng làm gia tăng đáng kể 
số lĩnh vực mà đầu tư nước ngoài bị hạn chế, và đã gia tăng mức hạn chế phần 
vốn nước ngoài (hạn chế tính công bằng đối với nhà đầu tư nước ngoài tăng lên) 
trong các lĩnh vực quan trọng đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm viễn thông, 
dược phẩm, phim ảnh và ngành công nghiệp sáng tạo, và xây dựng. Quá trình 
phân cấp đang được thực hiện, nhằm làm giảm các thủ tục hành chánh phiền toái 
bằng cách trao quyền quyết định cho chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện, đã đem lại 
nhiều cải thiện nhưng cũng dẫn đến các biện pháp hạn chế mới mâu thuẫn với các 
đạo luật khác của quốc gia. 

Indonesia tiếp tục xem xét lại luật đầu tư năm 2007 và "danh mục không khuyến 
khích" của các lĩnh vực bị hạn chế. Năm 2010 Indonesia đã đưa ra nhiều thay đổi 
được chờ đợi từ lâu đối với danh mục không khuyến khích đầu tư với những thông 
tin pháp lý chi tiết rõ ràng cùng với sự tự do hạn chế. Các thông tin chi tiết này bao 
gồm các bảo vệ tránh thi hành hồi tố và hứa hẹn tiếp tục xem xét lại các lĩnh vực đã 
đóng cửa nhằm gia tăng việc tiếp cận thị trường. Việc xét lại bao gồm những thay 
đổi nhỏ đối với các hạn chế đầu tư trong lĩnh vực tư nhân, nhưng cũng duy trì hoặc 
tăng cường hạn chế đối với các lĩnh vực khác. 

Mặc dù các quan chức Indonesia trong quá khứ đã đảm bảo rằng các điều khoản 
hạn chế hơn về luật đầu tư sẽ chỉ áp dụng cho các dự án đầu tư mới, trên thực tế 
Indonesia có vẻ cho phép áp dụng  hồi tố. Hơn nữa, dù thực tế là một trong những 
mục tiêu dự định của đạo luật mới là nâng cao tính minh bạch, nhưng vẫn chưa rõ 
liệu danh sách không khuyến khích này có thể hiện đầy đủ phạm vi các lĩnh vực áp 
dụng hạn chế đầu tư hay không. Một số bộ, bao gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Bộ Y tế, Bộ Văn hóa và Du lịch, đã ban hành các nghị định đưa ra thêm các hạn chế 
đầu tư mới trong các lĩnh vực tương ứng. Ví dụ, một dự luật mới về nông nghiệp đã 
được Hạ nghị viện Indonesia thông qua vào ngày 26 tháng 10 năm 2010, được 
Tổng thống Yudhoyono ký ban hành thành luật số 13/2010 về trồng trọt vào ngày 
24/11/2010. Đạo luật số 13/2010 hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực 
trồng trọt. Khi thực hiện, các công ty nước ngoài sẽ bị hạn chế quyền sở hữu ở mức 
30%. Hiện nay các công ty nước ngoài nào nắm quyền sở hữu hơn 30% được yêu 
cầu phải giảm bớt vốn tư cho đến khi tài sản sở hữu chỉ còn 30%.  

Chính phủ Indonesia và đặc biệt là Ủy ban chống tham nhũng, cùng phối hợp nỗ lực 
chống tham nhũng và có thẩm quyền điều tra và truy tố các vụ tham nhũng cấp cao, 
đang tiếp tục xử lý vấn đề tham nhũng tràn lan trong nước. Tuy nhiên, các công ty 
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nước ngoài vẫn tiếp tục thông báo về những khó khăn liên quan đến tham nhũng ở 
Indonesia, bao gồm những đòi hỏi về lệ phí không chính đáng để có được giấy phép 
cần thiết, xúc tiến các thủ tục pháp lý, hoặc để cạnh tranh trong quyết định cho thầu 
hợp đồng của chính phủ và hưởng những ưu đãi. Tính liêm chính của hệ thống 
pháp luật vẫn là mối e ngại, đặc biệt đối với các nhà đầu tư và những công ty bị 
vướng vào các tranh chấp với đối tác địa phương, họ phàn nàn rằng các tòa án 
không có hiệu quả và tham nhũng.  

Khai thác mỏ: Indonesia đã ban hành luật mới về khai thác mỏ vào tháng 1 năm 
2009. Nhiều quy định bổ sung đã được ban hành. Đạo luật đầu tiên ủy thác vai trò 
nhà thầu phụ khai thác mỏ cho các công ty trong nước. Theo luật mới, hợp đồng 
khai thác mỏ và hợp đồng khai thác than (CCOW) sẽ không còn được cấp. Theo quy 
tắc mới, tất cả các công ty khai thác mỏ, trong nước và nước ngoài, sẽ cần có giấy 
phép khai thác mỏ (IUP) hoặc giấy phép khai thác mỏ đặc biệt (IUPK), được cấp 
thông qua đấu thầu cạnh tranh do chính quyền địa phương, tỉnh, hoặc quốc gia tổ 
chức. Các công ty phải có giấy phép riêng đối với giai đoạn thăm dò và sản xuất của 
từng giai đoạn nhượng quyền khai thác mỏ, tiền thuê mỏ và nghĩa vụ thuế sẽ tùy 
vào tất cả các thay đổi trong đạo luật; và dự kiến các công ty khai thác mỏ nước 
ngoài một lần nữa phải giảm bớt vốn nắm giữ chưa được xác định trong quá trình 
hoạt động. Đạo luật mới cũng quy định quặng kim loại phải được xử lý tại Indonesia, 
và nung chảy nếu có thể. Chính phủ Indonesia đang cố gắng xây dựng 35 nhà máy 
điện vận hành bằng than đá sản xuất 10.000 MW điện vào năm 2010, điều này đòi 
hỏi nhà máy điện quốc gia PLN phải tăng gấp đôi nhu cầu than đá lên 70 triệu 
tấn/năm. PLN đang cân nhắc nhiều phương pháp khác nhau để tiếp cận than đá 
này, bao gồm các khoản chi trả phí tài nguyên bằng hiện vật và nghĩa vụ về thị 
trường nội địa đối với các nhà sản xuất than đá. 

Dầu khí: Indonesia trở thành quốc gia nhập khẩu ròng đối với mặt hàng dầu mỏ 
trong năm 2004. Sản lượng dầu thô giảm liên tục trong thập kỷ qua do sản lượng 
mới không đủ để bù cho việc sản lượng giảm đi tại các khu mỏ cũ. Tổng thu nhập 
trong lĩnh dầu khí quốc gia giảm khoảng 176,8 nghìn tỷ Rp trong năm 2009 so với 
mức 288.6 nghìn tỷ Rp trong năm 2008, do giá toàn cầu giảm. Theo chính phủ 
Indonesia, quốc gia này chỉ có thể sản xuất 954.000 thùng dầu mỏ mỗi ngày (BPD) 
trong năm 2010, hơi thấp hơn so với mục tiêu 965.000 BPD của quốc gia. Thị 
trường nhiên liệu hạ nguồn được để ngỏ về mặt kỹ thuật cho các nhà đầu tư nước 
ngoài, mặc dù công ty dầu khí quốc gia Pertamina vẫn là doanh nghiệp có quy mô 
lớn được ủy quyền về nhiên liệu được trợ giá trong nước. 

Sản xuất khí thiên nhiên tăng từ năm 2008 với sản lượng hàng ngày là 7,9 tỷ bộ khối 
tiêu chuẩn/ngày (BSCFD) lên mức 8,3 BSCFD trong năm 2009, và đạt mức 8,8 
BSCFD trong quý đầu năm 2010, do thiết bị đầu cuối LNG tại Tangguh đi vào sản 
xuất thường xuyên. Mặc dù chính phủ thực hiện nhiều biện pháp tích cực để cải 
cách ngành công nghiệp, kể cả việc thực hiện biện pháp đầu tiên là giải quyết tranh 
chấp với ExxonMobil về mỏ khí đốt Đông Natuna, môi trường đầu tư dầu khí vẫn ít 
tiềm năng cho đến năm 2010, do vấn đề về tôn trọng hợp đồng, các vấn đề về luật 
định, và tình trạng không rõ ràng đối với các điều khoản và điều kiện trong hợp 
đồng. Mặc dù các cuộc đấu thầu cho các khu dầu mỏ mới ngày càng thành công 
trong năm 2007 và 2008, nhưng 2 cuộc đấu thấu cho khu mỏ dầu và khí đốt trong 
năm 2009 đã không thu hút được các nhà thầu quốc tế quan trọng, và các cuộc đấu 
thầu năm 2010 đã có kết quả lẫn lộn. 
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Các thay đổi về chính sách tiếp tục gây lo lắng cho nhà đầu tư dầu khí. Các nhà điều 
tiết luật đã bắt đầu thực thi các chính sách và chỉ đạo theo đó những người nắm giữ 
các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) ưu tiên cho các công ty thuộc sở hữu 
trong nước hơn các công ty đầu tư nước ngoài trong các gói thầu hợp đồng phụ, và 
cần có 35% hàm lượng trong nước để tham gia đấu thầu hợp đồng phụ. Các công ty 
dịch vụ dầu khí quốc tế đã phải chịu tác động tiêu cực của luật lệ này, và nhiều hồ 
sơ dự thầu gần đây đã thất bại do không đủ điều kiện. Chính phủ Indonesia cũng đã 
yêu cầu sử dụng các ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ cho tất cả các giao 
dịch thuộc PSC và quỹ từ bỏ (abandonment funds), dù phí cao hơn khi giao dịch 
với một số ngân hàng thuộc sở hữu trong nước. Các vấn đề về nghĩa vụ thị trường 
nội địa cũng làm cho các nhà đầu tư lo lắng, và một dự án LNG gần đây, Donggi-
Senoro, đã bị hủy bỏ khi chính phủ ra lệnh rằng tất cả sản lượng phải dành tiêu 
dùng trong nước và hủy bỏ các hợp đồng với các nhà mua hàng nước ngoài. 

Luật Dầu khí 22/2001 quy định việc tự do hóa lĩnh vực hạ nguồn, kết thúc sự độc 
quyền của Pertamina và mang đến các cơ hội tinh lọc dầu, phân phối và bán lẻ mới 
cho nhà đầu tư tư nhân. Theo quy định của Luật Dầu khí, chính phủ Indonesia đã 
chuyển Pertamina thành công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua sắc lệnh của tổng 
thống. Shell đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên mở trạm bán lẻ xăng dầu, tiếp 
theo là Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas). Chính phủ đã cho phép vài nhà thầu 
tư nhân bán xăng trợ giá tại các trạm bán lẻ xăng của họ, nhưng chỉ với một lượng 
rất nhỏ và chỉ bán bên ngoài Jarkata. Petronas đã bán xăng trợ giá theo các điều 
kiện này, nhưng Shell thì không. 

Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải: Chính phủ Indonesia cho biết đang có các 
kế hoạch đẩy mạnh cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thông qua bốn dự luật mới 
trong lĩnh vực giao thông vận tải và cung cấp hướng dẫn về mặt thể chế đối với việc 
quản lý hệ thống phương tiện vận chuyển nhanh qui mô lớn (MRT) tại Jakarta. Quốc 
hội đã thông qua luật đường sắt vào tháng 5 năm 2007 và dự luật hàng hải vào 
tháng 5/2008. Bộ Giao thông Vận tải (MOT) cũng đã thông qua dự luật hàng không. 
Luật pháp ban đầu của 4 lĩnh vực này không quy định cơ chế hiệu quả cho đầu tư tư 
nhân trong lĩnh vực giao thông vận tải hoặc quy hoạch giao thông vận tải địa 
phương sau khi phân cấp. Các dự án về giao thông vận tải chỉ thu hút một số ít nhà 
đầu tư và chính phủ Indonesia không đã không cung cấp hồ sơ dự thầu đối với các 
dự án giao thông vận tải mẫu. Trong quá trình phân cấp đang diễn ra, nhiều chính 
quyền địa phương đã thực hiện các dự án giao thông vận tải, nhưng họ làm theo 
phương thức  từng phần và ít quan tâm đến công suất, kết cấu hạ tầng khác, hoặc 
các dự án giao thông vận tải ở các khu vực lân cận. Luật mới sẽ tập trung tăng 
cường các cơ hội đầu tư bên ngoài vào lĩnh vực này và đơn giản hóa các thủ tục. 
Các dự án luật mới cũng hướng đến kế hoạch chiến lược và kết hợp tốt hơn trong 
việc liên kết giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng cấp tỉnh. 

Tình trạng ùn tắc giao thông tại Jakarta làm giảm chất lượng cuộc sống và tăng 
trưởng kinh tế. Để khắc phục  tình trạng này, dự án xúc tiến cơ sở hạ tầng của chính 
phủ Indonesia kêu gọi thành lập cơ quan chuyên về phương tiện vận chuyển nhanh 
qui mô lớn (MRT) tại Jakarta. Chính quyền Jarkata đã thành lập công ty trách nhiệm 
hữu hạn phương tiện vận chuyển nhanh qui mô lớn Jakarta (PT MRTJ), chính phủ 
Indonesia hy vọng đây sẽ là hình mẫu cho các cơ quan thẩm quyền về phát triển 
MRT tại các thành phố lớn khác. Một trong những công việc của PT MRTJ là khuấy 
động dự án tàu điện gây nhiều tranh cãi tại Jakarta. 
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Chính sách chuyển đổi và chuyển nhượng  

Đồng nội tệ rupiah vẫn được tự do chuyển đổi, dù Ngân hàng Indonesia (BI) quy 
định trình chứng từ ưu tiên giao dịch nhằm xác nhận việc mua ngoại tệ bằng đồng 
rupiah vượt mức 100.000 USD/tháng của ngân hàng (quy định 10/28/PBI/2008, có 
hiệu lực ngày 13 tháng 11 năm 2008). Đối với phía nước ngoài (công dân nước 
ngoài và pháp nhân nước ngoài), quy định này chi phối việc mua ngoại tệ bằng đồng 
rupiah trong các giao dịch giao ngay. Hiện nay, các ngân hàng phải báo cáo các 
giao dịch ngoại hối và nghĩa vụ của người nước ngoài đối ngân hàng Indonesia. Về 
vấn đề vận chuyển tiền tệ, Điều 16 của Luật số 15/2002 có qui định yêu cầu báo cáo 
cho Tổng cục Hải quan và Thuế (DGCE) về bất kỳ người nào mang vào hoặc mang 
ra số lượng tiền mặt có tổng giá trị là 100 triệu Rp (11.111 USD) hoặc nhiều hơn, 
hoặc tương đương với loại tiền tệ khác. Theo quy định 3/18/PBI/2001 của Ngân 
hàng Indonesia và Nghị định  số 01/BC/2005 của DGCE liên quan thủ tục báo cáo 
về việc mang tiền mặt qua biên giới, ban hành vào tháng 1 năm 2005, bao gồm các 
luật lệ và thủ tục kiểm tra, lệnh cấm, tài khoản tiền gửi vào hoặc ra khỏi Indonesia 
bằng đồng rupiah. Nghị định cung cấp hướng dẫn thực hiện Qui định số 
624/PMK.04/2004 ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính, yêu cầu các cá 
nhân nhập khẩu hoặc xuất khẩu nhiều hơn từ 50 đến 100 triệu rupiah tiền mặt 
(khoảng 5.555 USD – 11.111 USD) phải báo cáo các giao dịch đó với Hải quan. 

Năm 2005, BI đã ban hành một số lệnh cấm và hạn chế trong việc quản lý các giao 
dịch ngoại hối với các đối tác nước ngoài. Các quy định này đã hạ thấp mức hạn 
chế về số lượng giao dịch với ngân hàng thương mại tham gia vào các giao dịch 
phái sinh với đối tác nước ngoài từ 3 triệu USD xuống còn 1 triệu USD. Hạn mức 
này bao gồm tất cả các dạng giao dịch liên quan đến mua bán trao đổi ngoại tệ đối 
với đồng rupi. Tuy nhiên, những hạn chế này sẽ không áp dụng nếu các giao dịch 
phái sinh được thực hiện cho mục đích tự bảo hiểm trong khuôn khổ dự án đầu tư 
vào Indonesia kéo dài ít nhất ba tháng. Quy định này cũng yêu cầu việc cho các đối 
tác nước ngoài vay nội tệ hoặc ngoại tệ phải được thực hiện dưới hình thức một 
khoản vay hợp vốn có sự tham gia của ngân hàng lớn hàng đầu (ngân hàng thương 
mại được xếp hạng đầu tư của cơ quan đánh giá nổi tiếng) với tư cách là ngân hàng 
chủ trì với mục đích tài trợ dự án trong lĩnh vực bất động sản tại Indonesia. Quy định 
này cũng chấp nhận mức tiền phạt chung là 10% giá trị giao dịch vi phạm. Quy định 
này chặt chẽ hơn quy định trước, trong khi quy định trước lại đưa ra mức phạt thay 
đổi. Ngân hàng Indonesia hy vọng rằng quy định này sẽ làm giảm tình trạng biến 
động trong trao đổi ngoại tệ mà không liên quan đến mục đích cơ bản thật sự. 

Theo luật đầu tư năm 2007, chính quyền Indonesia đưa ra đảm bảo cho nhà đầu tư 
liên quan đến việc chuyển và hồi hương các nguồn ngân quỹ, bằng ngoại tệ, về vốn, 
lợi nhuận, lợi tức, cổ tức và thu nhập khác, các quỹ cần thiết để (i) mua nguyên liệu 
thô, bán thành phẩm hoặc thành phẩm, và (ii) thay thế tư liệu sản xuất cho sự hoạt 
động kinh doanh liên tục, các nguồn tài chính bổ sung cần thiết cho dự án đầu tư, 
quỹ để thanh toán nợ, tiền bản quyền, thu nhập của cá nhân nước ngoài làm việc 
trong dự án đầu tư, các khoản thu nhập từ việc bán hoặc thanh lý công ty có vốn 
đầu tư, khoản bồi thường thiệt hại, khoản bồi thường về việc bị tước quyền sở hữu. 

Quốc hữu hóa và việc bồi thường   

Điều 21 của luật đầu tư vốn nước ngoài năm 1967 quy định rằng chính phủ sẽ 
không khởi xướng việc quốc hữu hóa vốn đầu tư nước ngoài ngoại trừ theo luật và 
khi hành động đó cần thiết cho lợi ích quốc gia. Luật đầu tư mới năm 2007, thay cho 
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luật đầu tư trong nước và nước ngoài, đảm bảo rằng chính phủ sẽ không thực thi 
việc quốc hữu hóa. Các công ty nước ngoài sẽ được chính phủ bảo vệ để tránh việc 
quốc hữu hóa, trừ trường hợp công ty có liên quan đến tội phạm.Theo cơ quan hợp 
tác đầu tư Indonesia (BKPM), Indonesia tôn trọng quyền của công ty đối với việc bồi 
thường nếu bị tước quyền sở hữu; tuy nhiên, chính phủ chưa hề tước quyền sở hữu 
bất kỳ dự án đầu tư nước ngoài nào kể từ khi thông qua đạo luật năm 1967.  

Yêu cầu về giảm dần đầu tư đã được giảm nhẹ. Các bảo hiểm đầu tư như quyền bổ 
nhiệm nhà quản lý nước ngoài và lệnh cấm thực hiện quốc hữu hóa mà không có 
tiền bồi thường (so với giá cả thị trường hiện nay) đã được giữ lại. Các quyền lợi hồi 
hương cũng giống như vậy. Tuy nhiên, việc hồi hương hiện nay có thể bị toà án tạm 
hoãn nếu các nhà đầu tư chưa hoàn thành xong trách nhiệm của mình theo Luật. 

Giải quyết tranh chấp  

Indonesia là nước ký kết Công ước về Giải quyết tranh chấp đầu tư giữa Nhà nước 
và Công dân của các Nhà nước khác (Công ước ICSID). Luật đầu tư mới đảm bảo 
rằng tranh chấp giữa chính phủ và các nhà đầu tư có thể được phân xử bằng luật 
quốc tế. Điều này hạn chế việc đệ trình tranh chấp lên trọng tài ICSID. Theo các nhà 
đầu tư nước ngoài, hệ thống tòa án của Indonesia không đủ mạnh, thiếu minh bạch 
và tham nhũng. Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt các vụ kiện còn tồn đọng, các 
công ty được yêu cầu hòa giải trước khi kiện tụng, mặc dù tòa án không nhất thiết 
phải thực thi đầy đủ nguyên tắc này. Kết quả là, hầu hết các công ty luật khuyên 
khách hàng đừng cố gắng kiện tụng trong nước, mà xét đến việc nhờ trọng tài khác 
phân xử hiện là phương pháp giải quyết tranh chấp được ưa thích hơn. 

Mặc dù chính quyền Yudhoyono đã thực hiện cải cách tư pháp và chống tham 
nhũng là những ưu tiên hàng đầu, hệ thống tòa án không đưa ra được sự hỗ trợ giải 
quyết tranh chấp thương mại hiệu quả. Hệ thống luật pháp không có khả năng giải 
quyết các vụ kiện thương mại một cách hiệu quả. Theo luật thì hệ thống tư pháp 
hoàn toàn độc lập, và những người thực hành luật cho rằng các khoản thanh toán 
không chính quy và những hành vi thông đồng khác thường gây ảnh hưởng đến 
việc chuẩn bị tố tụng và phán quyết của quan tòa. Chính phủ Indonesia thừa nhận 
cần phải cải cách tư pháp. Trong một số trường hợp, các tòa án địa phương chấp 
nhận xét xử các tranh chấp thương mại dù các điều khoản về việc phân xử trong 
hợp đồng yêu cầu xét xử ở nước ngoài. Ngoài ra, luật hình sự và các hình phạt có 
thể được áp dụng trong các vụ bị chi phối bởi các thủ tục và luật dân sự. 

Tháng 8 năm 2006, Tòa án Hiến pháp đã tước bỏ vai trò giám sát của Ủy ban Tư 
pháp, chất vấn thẩm quyền giám sát Tòa án tối cao và Tòa án Hiến pháp của Ủy ban 
và chuyển các vấn đề này đến Quốc hội và Tổng thống để làm rõ. Quốc hội dự kiến 
sửa đổi cùng lúc 3 đạo luật, Luật về Tòa án tối cao, Luật về Tòa án Hiến pháp và 
Luật về Ủy ban Tư pháp, nhằm khôi phục lại quyền hạn của Ủy ban Tư pháp.  

Luật phân xử của Indonesia công nhận quyền của các bên được áp dụng bất kỳ 
nguyên tắc nào trong thủ tục phân xử mà hai bên có thể đồng thỏa thuận, và đưa ra 
các quy tắc mặc định về thủ tục để áp dụng nếu không có quy định nào khác chỉ rõ. 
Có thể nhờ Ủy ban Trọng tài Thương mại Indonesia, BANI, nếu cả hai phía đều 
đồng ý. Các công ty phải nhờ vả đến những trọng tài đặc biệt tại Indonesia bằng 
cách sử dụng các quy tắc xét xử của Ủy ban về luật thương mại quốc tế của Liên 
hiệp quốc (UNCITRAL), cũng như các quy tắc khác. Các công ty khác tại Indonesia 
đã sử dụng trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế ICC. 
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Thủ tục thực hiện và các ưu đãi 

Chính phủ Indonesia đã thông báo với WTO về việc tuân thủ Các biện pháp đầu tư 
liên quan đến thương mại (TRIMS) vào ngày 26 tháng 8 năm 1998. Chính phủ đã 
ban hành quy định ngày 1 tháng 1 năm 2007 về ưu đãi thuế đầu tư cho 15 ngành 
công nghiệp: dệt may, hóa chất, bột giấy và giấy các-tông, dược phẩm, các sản 
phẩm làm từ cao su, chế tạo sắt và thép, điện tử, và các sản phẩm thiết bị điện dành 
cho giao thông vận tải đường bộ. Quy định này cho phép các nhà đầu tư đủ điều 
kiện khấu trừ đến 30% vốn đầu tư đã thực hiện trong tổng thu nhập chịu thuế (5% 
vốn đầu tư đã thực hiện mỗi năm trong 6 năm đầu tiên của dự án); chuyển lỗ lên 
đến 10 năm; thực hiện lịch khấu hao; và giảm 15-10% thuế thu nhập đối với số cổ 
tức phải chi trả ngoài Indonesia. Việc khuyến khích sẽ áp dụng cho các nhà đầu tư 
trực tiếp trong nước và nước ngoài, hoặc đầu tư mới hoặc mở rộng các nhà máy 
hiện có. 

Năm 2007 luật đầu tư mới đưa ra nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư mở rộng đầu tư 
của họ tại Indonesia và các nhà đầu tư mới, với điều kiện các dự án đầu tư phải đáp 
ứng ít nhất 1 trong các điều kiện được liệt kê trong luật, như: tạo việc làm cho một 
lượng lớn người lao động; liên quan đến lĩnh vực cơ sở hạ tầng; liên quan đến việc 
chuyển giao công nghệ; xếp vào loại là một ngành công nghiệp tiên phong (chính 
phủ sẽ định nghĩa "ngành công nghiệp tiên phong" trong các quy định sau); nằm ở 
các khu vực biệt lập, trong các khu vực biên giới quốc gia khác như miền Tây/ Bắc 
Kalimantan của Malaysia, hoặc trong khu vực đang phát triển, cung cấp môi trường 
phát triển bền vững, liên quan đến nghiên cứu và phát triển; bao gồm quan hệ đối 
tác các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa, hoặc sử dụng tư liệu sản 
xuất, vốn, máy móc, thiết bị được sản xuất trong nước. 

Các hình thức ưu đãi có thể được đưa ra gồm: giảm thu nhập phải nộp bằng 5% vốn 
đầu tư hàng năm trong vòng 6 năm; miễn thuế nhập khẩu hoặc giảm thuế nhập khẩu 
tư liệu sản xuất, máy móc hoặc thiết bị không sản xuất được trong nước; miễn thuế 
nhập khẩu hoặc giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thô, hoặc nguyên liệu hỗ trợ trong 
một thời gian nhất định; được miễn hoặc hoãn việc đánh thuế giá trị gia tăng đối với 
tư liệu sản xuất nhập khẩu, máy móc hoặc thiết bị không sản xuất được trong nước 
trong một thời gian nhất định; tăng tốc khấu hao; và giảm thuế đất xây dựng trong 
các lĩnh vực nhất định. 

Indonesia kỳ vọng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ góp phần đào tạo và phát triển 
người dân Indonesia, chuyển giao các kỹ năng và công nghệ cần thiết để họ có thể 
tham gia hiệu quả vào ban quản lý các công ty nước ngoài. Theo quy định của Bộ 
Nhân lực, bất kỳ người nước ngoài có việc làm và giấy phép cư trú phải đóng góp 
1.200 USD/năm cho quỹ đào tạo nhân lực địa phương tại các cơ quan nhân lực 
trong vùng. Như một quy luật chung, một công ty chỉ có thể thuê người nước ngoài 
cho các vị trí mà chính phủ muốn để ngỏ cho người nước ngoài. Người chủ phải có 
các chương trình đào tạo nhân lực nhằm thay thế nhân công nước ngoài bằng 
người Indonesia. 

Hiện nay Indonesia chưa có qui chế đối với các công ty nước ngoài tham gia các 
chương trình nghiên cứu và phát triển do chính phủ tài trợ. Bộ Nghiên cứu và Công 
nghệ quốc gia giải quyết các đơn xin tham gia chương trình trên cơ sở từng trường 
hợp cụ thể. Tuy nhiên, hiện nay Bộ đang soạn thảo các quy định giúp các bên quan 
tâm tham gia chương trình nghiên cứu và phát triển trong những trường hợp nhất 
định. 
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Indonesia không yêu cầu nhà đầu tư phải mua sản phẩm từ các nguồn trong nước 
hoặc xuất khẩu sản phẩm theo tỉ lệ % nhất định. Tháng 6 năm 1998, chính phủ đã 
nới lỏng các quy tắc để khuyến khích các nhà đầu tư vào hoạt động trong các khu 
công nghiệp. Các công ty nước ngoài không cần thiết phải tiết lộ thông tin về quyền 
sở hữu cho chính phủ trước khi đầu tư. 

Cơ sở kinh doanh và quyền sở hữu tư nhân  

Indonesia công nhận quyền sở hữu và doanh nghiệp tư nhân, và dựa vào khu vực 
tư nhân (dù khu vực này thường được bảo hộ) như là một động lực tăng trưởng 
kinh tế chính. Đồng thời, các doanh nghiệp quốc doanh (SOEs) đóng một vai trò chủ 
yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dầu khí, truyền tải và phát điện, cơ sở hạ tầng, 
ngân hàng, sản xuất phân bón và phân phối bán sỉ. 

Trong những năm gần đây, Indonesia đã thúc đẩy cạnh tranh trong một số lĩnh vực 
và giảm những đặc quyền mà doanh nghiệp nhà nước đã được hưởng. Cơ quan 
nhà nước về doanh nghiệp quốc doanh nhận thấy rằng tư nhân hóa là một phần 
quan trọng trong nhiệm vụ của mình, nhưng đảng chính trị đối lập đã gây nhiều trở 
ngại cho các nỗ lực tư nhân hóa. Một số chính quyền cấp tỉnh đã cải thiện việc quản 
lý và tính minh bạch của các công ty thuộc sở hữu của tỉnh nhằm ngăn chặn những 
tổn thất và chuẩn bị cho khả năng tư nhân hóa. 

Bảo vệ quyền sở hữu   

Indonesia đã nâng lên đến 301 danh sách ưu tiên giám sát đặc biệt trong năm 2009 
do những e ngại về việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Indonesia ngày 
càng tăng cũng như các rào cản trong việc tiếp cận thị trường mới đối với các sản 
phẩm thuộc sở hữu trí tuệ.  

Tính minh bạch của hệ thống pháp lý   

Môi trường pháp lý và luật pháp tại Indonesia phức tạp khiến cho các công ty trong 
và ngoài nước né tránh hệ thống tư pháp. Luật lệ và các quy định thường mơ hồ và 
cần có sự giải thích đầy đủ từ các cơ quan thi hành, dẫn đến bất ổn trong kinh 
doanh và các cơ hội thu lợi. Việc bãi bỏ quy định đã phần nào thành công trong việc 
giảm bớt các rào cản, tạo sự minh bạch hơn trong luật thương mại và đầu tư, và đã 
giảm nhẹ nhưng chưa loại bỏ thủ tục rườm rà. Theo nghiên cứu kinh doanh (Doing 
Business 2010) của Ngân hàng Thế giới năm 2010 cho thấy mất trung bình 60 ngày 
để khởi sự kinh doanh tại Indonesia, giảm từ mức 76 ngày trong năm 2009. Từ vị trí 
thứ 129 trong năm 2009, Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 122 trong xếp hạng thế 
giới về kinh doanh chung năm 2010. 

Các công dân nước ngoài liên quan đến các vấn đề thương mại hay quyền sở hữu 
cần phải nhận thức rằng môi trường kinh doanh rất phức tạp, và cơ chế giải quyết 
tranh chấp chưa được phát triển tốt. Các doanh nghiệp trong và ngoài nước thường 
cho biết các tòa án không hiệu quả và tham nhũng là những vấn đề nghiêm trọng. 
Những tranh chấp về kinh doanh và qui định, thường được xem như các vấn đề 
hành chính hoặc dân sự ở nước ngoài, có thể bị xử lý như vụ án hình sự tại 
Indonesia. Thường khó giải quyết các tranh chấp thương mại. 

Thị trường vốn và đầu tư gián tiếp 

Các ngân hàng tiếp tục thống trị trong lĩnh vực tài chính của Indonesia, số tài sản mà 
ngân hàng nắm giữ được ước tính khoảng 80% trong hệ thống tài chính. 3 ngân 
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hàng thương mại nhà nước hàng đầu giữ khoảng 1/3 tài sản trong lĩnh vực ngân 
hàng và 15 ngân hàng hàng đầu giữ khoảng 70% trong tổng số tài sản ngành ngân 
hàng. Chính phủ khuyến khích phát triển ngân hàng Hồi giáo, mặc dù các ngân hàng 
Hồi giáo nắm giữ ít hơn 5% tổng số tài sản ngành ngân hàng. Một số ngân hàng 
thông thường cũng đã mở ngân hàng Hồi giáo. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng 
(NBFIs) vẫn còn kém phát triển, chiếm ít hơn 10% GDP. 

Thị trường chứng khoán Indonesia (IDX) là kết quả của việc sáp nhập giữa thị 
trường chứng khoán Jakarta và Surabaya vào năm 2007 (xem thêm thông tin tại 
trang idx.co.id). Tính đến cuối năm 2010, IDX có 420 công ty đã niêm yết. Năm 
2010, có 23 công ty mới niêm yết. Chỉ số Jakarta Composite Index (JCI) là thước đo 
chính trong giao dịch chứng khoán tại IDX. JCI tăng 46% trong năm 2010, sau khi 
tăng hơn 87% vào năm 2009, và giảm 50,6% trong năm 2008. Năm 2010, thị trường 
chứng khoán Indonesia là thị trường hoạt động tốt nhất tại châu Á. Giá trị vốn hóa thị 
trường tăng trên 60% trong năm 2010, sau khi tăng 46,7% vào năm 2009, và giảm 
46% trong năm 2008. 

Indonesia đã hồi phục từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đã được nâng 
hạng tín dụng, tốc độ dòng vốn chảy vào tăng trong năm 2010, ngân hàng Indonesia 
đưa ra một loạt các chính sách nhằm quản lý tính thanh khoản và dòng vốn chảy 
vào và tăng cường ổn định hệ thống tài chính, bao gồm thời gian giữ tối thiểu 1 
tháng đối với các giấy chứng nhận của ngân hàng Indonesia, và những hạn chế việc 
vay nước ngoài ngắn hạn của các ngân hàng và đặt mức trần giới hạn 20% về mặt 
giữ lại ngoại hối bởi các ngân hàng. 

Tháng 10 năm 2008, Bapepam-LK, Cơ quan giám sát các tổ chức tài chính và thị 
trường vốn, ban hành quy định nới lỏng các điều kiện mua lại cổ phiếu của các công 
ty đã niêm yết công khai trong tình hình khủng hoảng thị trường. Quy định này (số 
X1.B.3) cho phép mua lại trên 20% cổ phiếu trong tổng số cổ phiếu đã phát hành và 
vốn đã góp mà không cần thông qua trước đại hội đồng cổ đông. 

Thị trường trái phiếu vẫn còn bị chi phối bởi nợ của chính phủ, chiếm khoảng 85% 
thị trường trái phiếu.  

Chính phủ Indonesia đã có những tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng một nền tảng 
vững chắc cho thị trường trái phiếu của chính phủ. Tính đến cuối năm 2010, chính 
phủ Indonesia có khoảng 641,515 tỉ rupiah trị giá trái phiếu trong nước có thể giao 
dịch bằng đống rupiah và 18,1 tỉ USD trái phiếu nhà nước tính bằng ngoại tệ. Tính 
đến hết tháng 12 năm 2010, các nhà đầu tư nước ngoài giữ hơn 30% trái phiếu 
chính phủ của Indonesia, tăng từ mức 18,44% trong tháng 12 năm 2009. Tháng 8 
năm 2008, Indonesia đã phát hành trái phiếu Hồi giáo đầu tiên (sukuk). Bộ Tài chính 
thực hiện hệ thống đại lý chính thức về cổ phiếu chính phủ trong quý đầu năm 2007, 
theo đề xuất về gói cải cách lĩnh vực tài chính của chính phủ Indonesia vào tháng 
7/2006. Tháng 4 năm 2008, chính phủ đã giải quyết những khác biệt về mặt đối xử 
thuế về các khoản chiết khấu trái phiếu kho bạc và công trái nhà nước đã ban hành 
theo qui định 27/2008.  

Năm 2010, các công ty đã phát hành các trái phiếu công ty mới với số tiền là 95,671 
tỷ Rp. Các công ty phát hành chính bao gồm các tổ chức tài chính (ngân hàng và 
công ty tài chính) và các công ty về cơ sở hạ tầng, tiện ích, và vận tải. Tổng số trái 
phiếu niêm yết là 114,817 tỷ Rp. Quỹ thuê mua trong nước và quỹ bảo hiểm nắm giữ 
một phần đáng kể trái phiếu doanh nghiệp. Thị trường thứ cấp thưa thớt với tỷ lệ 
doanh thu thấp và mức chênh lệch giữa giá chào mua và giá chào bán tương đối 
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cao. Một số trái phiếu doanh nghiệp của các công ty lớn nhất của Indonesia có 
mệnh giá là đồng đôla. 

Các công ty nước ngoài thường tiếp cận tốt với thị trường chứng khoán Indonesia. 
Việc bãi bỏ quy định năm 1988 đã mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh 
vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Cùng với các cam kết theo Hiệp định về 
Dịch vụ Tài chính của WTO, chính phủ đã cân bằng các yêu cầu về vốn đối với các 
công ty bảo hiểm trong và ngoài nước. Chính phủ đã sửa đổi luật ngân hàng năm 
1998 và loại bỏ các hạn chế đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài bên ngoài 
Jakarta. Năm 1997, Bộ Tài chính đã bãi bỏ hạn mức 49% cho người nước ngoài 
mua cổ phần của các công ty phi ngân hàng đã niêm yết trên sàn chứng khoán. 
Năm 1998, Bộ Tài chính đã bỏ các luật lệ có sự phân biệt về vốn đối với chứng 
khoán nước ngoài. Ngân hàng trung ương Indonesia cấp phép cho các ngân hàng 
và điều tiết các hoạt động của ngân hàng. Cơ quan giám sát thị trường vốn và các tổ 
chức tài chính (Bapepam-LK) cấp phép cho các công ty chứng khoán mới, liên 
doanh bảo hiểm, và điều tiết các quỹ tương hỗ và thị trường vốn. 

Hệ thống ngân hàng Indonesia được xem là hoàn chỉnh. Báo cáo đánh giá tính ổn 
định hệ thống tài chính của IMF (tháng 8 năm 2010) lưu ý rằng các nguyên tắc cơ 
bản của ngân hàng đã được cải thiện, cùng với các báo cáo về lượng vốn cao, mức 
thanh khoản khá và lợi nhuận ổn định của hầu hết các ngân hàng tại Indonesia. 
Ngân hàng Indonesia đã ban hành quy định năm 1999 chấp thuận người nước 
ngoài sở hữu 99% cổ phần của các ngân hàng trong nước. Các ngân hàng này 
được phép bổ nhiệm người nước ngoài làm thành viên của ban giám đốc và ủy viên 
hội đồng, nhưng ít nhất một thành viên trong ban lãnh đạo phải là người Indonesia. 
Trong những năm tiếp theo, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua các ngân hàng lớn 
trong nước như ngân hàng trung ương châu Á và ngân hàng Danamon. Ngoài ra, 
các ngân hàng nước ngoài hiện nay có thể mở chi nhánh tại Indonesia, nhưng chính 
phủ chỉ áp dụng đặc quyền này cho 200 ngân hàng lớn nhất thế giới (về mặt tài sản) 
với hạn mức tín nhiệm tối thiểu là A của những công ty chuyên đánh giá xếp hạng 
có trụ sở tại Mỹ như Standard & Poor's hoặc Moody's. Cuối năm 2010, 47 trong số 
121 ngân hàng của Indonesia đã thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. 

Tháng 10 năm 2006, quy định của ngân hàng Indonesia yêu cầu các cổ đông "kiểm 
soát" của nhiều ngân hàng (có quyền sở hữu là 25% hoặc hơn, hoặc nếu dưới 25% 
thì có nắm quyền quản lý trực tiếp hoặc gián tiếp trong các hoạt động ngân hàng) 
nhằm thực hiện chính sách "hiện diện duy nhất," thông qua việc sáp nhập, tái bố trí 
tài sản hoặc thông qua quyền sử dụng công ty tài chính tại Indonesia. Chính sách 
này không áp dụng đối với các ngân hàng nước ngoài được thành lập trong nước, 
hoặc các ngân hàng liên doanh, hoặc cho các cổ đông có hùn vốn trong 2 ngân 
hàng mà 1 trong 2 ngân hàng đó có trụ sở tại Syariah. 

Sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp nhà nước 

Các công ty nước ngoài vấp phải sự cạnh tranh đáng kể từ các doanh nghiệp nhà 
nước tại Indonesia. Indonesia có các doanh nghiệp nhà nước trong nhiều lĩnh vực 
chiến lược, bao gồm cả ngân hàng và tài chính, giao thông vận tải, năng lượng và 
khai thác mỏ, điện, viễn thông, và các sản phẩm nông nghiệp. Một số doanh nghiệp 
nhà nước vẫn độc quyền cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như công ty điện nhà nước 
PT, công ty phân phối điện PLN, công ty viễn thông cố định PT. Telekomunikasi 
(Telkom), và công ty phân phối xăng dầu PT. Pertamina để phân phối nhiên liệu bên 
ngoài khu vực Jakarta. 
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Năm 2010, cơ quan nhà nước về doanh nghiệp quốc doanh của Indonesia đã bắt 
đầu thực hiện kế hoạch mở ngỏ một số doanh nghiệp quốc doanh cho đầu tư tư 
nhân, đặc biệt là hãng sản xuất thép PT Krakatau Steel, và kế hoạch đối với hãng 
hàng không quốc doanh PT Garuda Indonesia trong năm 2011. Tại Indonesia, có sự 
ủng hộ lớn của công chúng đối với doanh nghiệp quốc doanh trong các lĩnh vực 
chiến lược do tình cảm dân tộc lớn. 

Trách nhiệm xã hội của công ty   

Kỳ vọng của công chúng là các công ty hoạt động tại Indonesia nhận thức và thực 
hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Điều 74, đạo luật số 40 năm 2007, ban hành 
ngày 16 tháng 8 năm 2007, chỉ thị rằng, "các công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh 
vực và/hoặc liên quan đến tài nguyên thiên nhiên phải thực hiện các trách nhiệm môi 
trường và xã hội." Luật pháp quy định điều khoản này bao gồm nghĩa vụ của công ty 
phải dự thảo ngân sách và tính chi phí hoạt động của công ty phù hợp và minh bạch. 

Các công ty không đáp ứng nghĩa vụ này phải chịu trách nhiệm xử phạt theo quy 
định các quy định pháp luật. Bất chấp nhiều sự phản đối từ cộng đồng doanh 
nghiệp, Tòa án Hiến pháp đã phê chuẩn điều khoản này vào tháng 4 năm 2009. Các 
quy định của chính phủ về việc thực hiện vẫn chưa được ban hành. 

Tham nhũng 

Mặc dù có các luật lệ trừng phạt các quan chức chính phủ tham nhũng và việc thi 
hành luật tích cực để xóa sạch hành vi tham nhũng, nhưng tham nhũng vẫn còn tràn 
lan ở Indonesia. Nhiều  doanh nghiệp phàn nàn về tình hình tham nhũng trong mua 
sắm của chính phủ, giải quyết tranh chấp, hệ thống pháp lý và thuế. Các bê bối về 
tham nhũng đã thu hút sự chú ý đáng kể của phương tiện truyền thông đại chúng 
trong năm 2010, đặc biệt là những cáo buộc hối lộ thương mại liên quan đến việc 
buộc phải cách chức cựu lãnh đạo cơ quan điều tra Indonesia, ông Susno Duadji, và 
một quan chức thuế trung cấp, ông Gayus Tambunan, người bị cáo buộc đã nhận 
tiền lại quả để giải quyết có lợi cho các doanh nghiệp dưới quyền của mình. Tham 
nhũng trong bộ máy tư pháp vẫn còn là một vấn đề lớn, và Indonesia đã trượt hạng 
dựa theo thước đo nhận thức về tham nhũng.  

Các vấn đề lãnh đạo tiếp tục gây khó khăn cho Ủy ban Bài trừ tham nhũng của 
Indonesia khi nguyên Ủy viên trưởng bị kết tội giết người và hai ủy viên phó tiếp tục 
đấu tranh với các cáo buộc vu khống tống tiền và lạm dụng quyền lực. Bất chấp sự 
thất bại của nhà lãnh đạo, Ủy ban chống tham nhũng của Indonesia đã có thể truy tố 
được nhiều cựu thành viên của nghị viện, bộ trưởng, và các nhà chức trách địa 
phương về tội tham nhũng. 50 người của nhóm đặc trách về chống tham nhũng 
thuộc văn phòng Tổng Chưởng lý tiếp tục phối hợp và truy tố các vụ tham nhũng 
trên khắp Indonesia và các công tố viên địa phương tiếp tục truy tố nhiều vụ. Các tổ 
chức giám sát tham nhũng cấp quốc gia và cấp địa phương tiếp tục giám sát cảnh 
sát, chính phủ, và bộ máy tư pháp. Phương tiện truyền thông đại chúng của 
Indonesia cũng hăng hái tố cáo các trường hợp tham nhũng. 

Năm 2010, chính phủ Indonesia đã yêu cầu khai thân thế ứng viên chính thức như là 
một phần của sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng (EITI) và thành 
lập nhóm liên Bộ do Bộ trưởng phối hợp các vấn đề kinh tế lãnh đạo. Indonesia đặt 
mục tiêu tuân thủ hoặc gần như tuân thủ theo EITI trong 2 năm tới. Ngoài ra, 
Indonesia đã thông qua luật chống rửa tiền, thành lập hệ thống báo cáo các giao 
dịch đáng ngờ. 
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Trong khi nạn tham nhũng vẫn là vấn đề khó khăn tại Indonesia, nhiều nguồn tin báo 
cáo rằng tình hình trong hệ thống hành chính đã thay đổi do quan chức các cấp 
không muốn có những hành động không đúng và đẩy họ vào tù. Indonesia đã ký 
Công ước phòng chống tham nhũng của Liên hiệp quốc vào tháng 12 năm 2003 và 
đã phê chuẩn công ước này vào tháng 3 năm 2006 bằng đạo luật 7/2006. Công ước 
này cho phép Indonesia tiếp cận với các nguồn thông tin của Liên Hợp Quốc nhằm 
hỗ trợ Indonesia trong việc cải thiện các nỗ lực chống tham nhũng, kể cả việc thiết 
lập mã kiếm soát đối với quan chức. Tháng 11/2010, Indonesia, cùng với Pháp, bắt 
đầu cùng giữ vị trí chủ tịch nhóm chống tham nhũng của G-20 và tiếp tục từ chối cho 
nhập cảnh các nghi phạm tham nhũng và xây dựng luật đối với việc đưa hối lộ ở 
nước ngoài. 

Tham nhũng, kể cả hối lộ, làm tăng chi phí và rủi ro trong kinh doanh. Tham nhũng 
phá hủy dần các cơ hội thị trường và việc mở rộng môi trường kinh doanh. Tham 
nhũng cũng gây cản trở đầu tư quốc tế, kiềm chế tăng trưởng và phát triển kinh tế, 
làm biến dạng giá cả, và phá hoại luật lệ. 

Điều quan trọng là các công ty nước ngoài, bất kể quy mô công ty, là phải đánh giá 
môi trường kinh doanh tại thị trường mà họ sẽ hoạt động hoặc đầu tư, và có chương 
trình tuân thủ hiệu quả hoặc các biện pháp để ngăn chặn và phát hiện tham nhũng, 
kể cả việc hối lộ người nước ngoài. Cá nhân và các công ty nước ngoài hoạt động 
hoặc đầu tư vào thị trường nước ngoài nên dành thời gian để biết rõ các đạo luật 
chống tham nhũng trong nước và nước ngoài để thực hiện đúng, họ nên xin lời 
khuyên của nhà cố vấn luật. 

Công ước Liên Hợp Quốc: Công ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc đã 
có hiệu lực vào ngày 14 tháng 12 năm 2005, và có 143 tham gia vào tháng 12 năm 
2009 (xem chi tiết của công ước tại website 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html). Công ước Liên Hợp 
Quốc là thỏa thuận đầu tiên trên thế giới về chống tham nhũng quốc tế. Công ước 
Liên Hợp Quốc yêu cầu quốc gia xác định danh tính tội phạm và các vụ vi phạm 
khác nhằm kiểm soát toàn bộ các hành vi tham nhũng. Công ước Liên Hợp Quốc 
vượt xa hơn các công cụ chống tham nhũng trước đây, bao gồm một loạt các vấn đề 
khác nhau, từ những hình thức tham nhũng cơ bản như nhận hối lộ và gạ gẫm, 
tham ô, thế lực trong thương mại đối với hành động che giấu và rửa tiền tham 
nhũng. Công ước bao gồm các điều khoản về hối lộ thương mại xuyên quốc gia có 
chức năng tương tự như các điều khoản trong Công ước chống hối lộ OECD và các 
điều khoản về kiểm toán, sổ sách và thủ tục hồ sơ đối với khu vực tư nhân. Các điều 
khoản khác giải quyết những vấn đề như phòng chống, hợp tác quốc tế, và thu hồi 
tài sản sở hữu. 

Các hiệp định đầu tư song phương   

Indonesia đã ký thoả thuận bảo hộ đầu tư với 60 quốc gia, bao gồm: Algeria, 
Argentina, Bangladesh, Bỉ, Bungari, Campuchia, Chile, Croatia, Cuba, Cộng hòa 
Séc, Đan Mạch, Ai Cập, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Ấn Độ, Iran, Italy, Jamaica, 
Jordan, Kyrgyzstan, Lào, Malaysia, Mauritius, Mông Cổ, Ma-rốc, Mozambique, Bắc 
Triều Tiên, Na Uy, Pakistan, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Peru, Philippines, Ba 
Lan, Qatar, Romani, Ả Rập Saudi, Singapore, nước Cộng hòa Slovak, Hàn Quốc, 
Tây Ban Nha, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Syria, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Hà 
Lan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Ukraine, Úc, Anh, Uzbekistan, Việt Nam, 
Yemen, và Zimbabwe. 
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Thông tin về Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia có thể tìm thấy tại 
website: http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Dieu-uoc-quoc-te/Hiep-dinh-khuyen-
khich-bao-ho-dau-tu-giua-Viet-Nam-Indonexia-1991-vb49886t31.aspx 

Các chương trình bảo hiểm đầu tư   

Indonesia đã gia nhập Cơ quan Bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA). MIGA, một 
phần của Tập đoàn Ngân hàng Thế giới, là cơ quan bảo lãnh đầu tư hỗ trợ nhà đầu 
tư và người cho vay đối phó với các rủi ro chính trị có thể xảy ra trong đầu tư tại các 
thị trường mới nổi, qua việc đảm bảo các dự án đủ điều kiện đối với những thiệt hại 
liên quan đến việc hạn chế chuyển tiền, quốc hữu hóa, chiến tranh và nội chiến và vi 
phạm hợp đồng. 

Lao động  

Nhân công tại Indonesia tương đối rẻ so với tiêu chuẩn thế giới, nhưng hệ thống 
giáo dục chưa được đầu tư đúng mức kết hợp với luật lao động quá cứng nhắc làm 
khả năng cạnh tranh của Indonesia bị tụt hậu so với các đối thủ khác ở châu Á. Nhà 
đầu tư thường viện dẫn ra các khoản thanh toán trợ cấp thôi việc cao cho người lao 
động bị sa thải, những hạn chế về nguồn lực bên ngoài và hợp đồng với người lao 
động, và các quy định đối với người lao động ở nước ngoài, là trở ngại quan trọng 
cho việc đầu tư mới tại Indonesia. Nhất là thiếu học thức là vấn đề kinh niên trong 
giới lao động không có tay nghề và có chút tay nghề. Hợp đồng lao động tương đối 
rõ ràng để thương lượng nhưng có thể thương lượng lại, mặc dù đã có hợp đồng 
bằng văn bản. Toà án địa phương có thể bỏ qua các hợp đồng bằng văn bản và 
đứng về phía người dân địa phương trong các tranh chấp lao động. Mặt khác, một 
số nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm xã hội xem khuôn khổ pháp lý lao động 
của Indonesia và tôn trọng tự do đoàn thể và quyền tổ chức thành công đoàn là một 
lợi thế để đầu tư vào Indonesia. Chính phủ Indonesia  thành lập Tòa án Lao động 
mới vào tháng 1 năm 2006, như là một phần của một hệ thống giải quyết tranh chấp 
lao động bao trùm lớn hơn. Chuyên gia tư vấn nguồn nhân lực địa phương rất cần 
thiết cho các công ty nước ngoài đang kinh doanh tại Indonesia, thậm chí cả những 
công ty chỉ mở văn phòng đại diện. 

Quan hệ cấp bậc lao động tại nhà máy đã được cải thiện trong những năm gần đây 
và tần số các cuộc đình công đã giảm. Tiếp sau giá nhiên liệu tăng vào tháng 10 
năm 2005, công đoàn yêu cầu tăng mức lương tối thiểu hàng năm (địa phương, 
quận, hoặc lĩnh vực công nghiệp) lên 50%, nhưng hấu hết đã giải quyết tăng       
gần 10%.  

Tuy các cuộc biểu tình ồn ào xung quanh việc điều đình về mức lương tối thiểu, 
nhưng những việc này không phải là một mối đe dọa đáng kể đến trật tự dân sự. Dự 
thảo sửa đổi luật lao động - đặc biệt là cắt giảm các khoản thanh toán trợ cấp thôi 
việc và việc loại bỏ những hạn chế về sử dụng nguồn nhân lực bên ngoài và hợp 
đồng lao động - đã dẫn đến cuộc kháng nghị lao động vào năm 2006 đã thúc đẩy 
chính phủ Indonesia tạm hoãn các nỗ lực thay đổi luật, và thay vào đó xây dựng quy 
chế nhằm thay đổi trợ cấp thôi việc để giảm bớt gánh nặng cho người sử dụng lao 
động trong khi vẫn hỗ trợ cho những người thất nghiệp. 

Các khu ngoại thương mại/các cảng tự do  

Chính phủ Indonesia đưa ra nhiều ưu đãi cho các công ty công nghiệp nước ngoài 
và trong nước để đạt nhà máy trong 7 khu vực ngoại quan chỉ định của Indonesia. 
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Các khu ngoại quan lớn nhất nằm trên đảo Batam, về phía nam của Singapore. Các 
nhà đầu tư trong khu vực ngoại quan không phải xin giấy phép thực hiện dự án bổ 
sung (địa điểm, xây dựng, giấy phép hoạt động không gây phiền nhiễu, và quyền sở 
hữu đất), và các công ty nước ngoài được phép sở hữu 100% vốn. Các công ty này 
không phải đóng thuế nhập khẩu, thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế 
bán hàng đối với tư liệu sản xuất được nhập khẩu, thiết bị và nguyên liệu thô cho 
đến khi phần sản lượng dành cho thị trường nội địa được "xuất khẩu" vào Indonesia, 
trong trường hợp này các phí cho phần chỉ có phần sản phẩm đó được nợ. 

Các công ty hoạt động trong khu ngoại quan có thể cho các nhà thầu phụ nằm bên 
ngoài khu vực ngoại quan mượn máy móc, thiết bị trong khoảng thời gian tối đa là 2 
năm. Các công ty cũng được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế bán hàng cho hàng 
xa xỉ phẩm khi giao các sản phẩm cho các nhà thầu phụ để gia công thêm bên ngoài 
các khu ngoại quan.  

Chỉ số tự do kinh tế: Theo chỉ số tự do kinh tế của tổ chức Foundationg Heritage, 
điểm số tự do kinh tế của Indonesia là 56, đưa nền kinh tế này xếp thứ 116 về chỉ số 
tự do kinh tế năm 2011. Điểm số của Indonesia tốt hơn so với năm ngoái 0,5 điểm 
và được cải thiện được 1/2 quyền tự do kinh tế được đánh giá. Indonesia xếp vị trí 
thứ 22 trong số 41 quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và điểm số nói 
chung của Indonesia là dưới mức trung bình thế giới. 

Tổ chức minh bạch Quốc tế: Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) của Tổ chức 
minh bạch quốc tế cho thấy gần 3/4 trong số 178 quốc gia có chỉ số minh bạch dưới 
5, theo thang điểm từ 10 (rất trong sạch) xuống 0 (tham nhũng cao). Những kết quả 
này cho biết mức độ nghiêm trọng trong vấn đề tham nhũng. CPI xếp hạng các 
nước theo chỉ số nhận thức tham nhũng trong khu vực quốc doanh. Đây là chỉ số 
tổng hợp kết hợp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau về vấn đề tham nhũng, nên có 
thể so sánh giữa các quốc gia. Điểm số của Indonesia là 2,8 điểm, xếp vị trí 110 trên 
toàn thế giới và thứ 20 trong khu vực. 

Báo cáo kinh doanh của ngân hàng thế giới: Dữ liệu trong báo cáo kinh doanh 
của Ngân hàng Thế giới năm 2011 cho thấy xếp hạng "thuận lợi kinh doanh" của 
Indonesia có vị trí 121 trong số 183 nền kinh tế, tụt 6 bậc từ hạng thứ 115 trong năm 
2010. Báo cáo kinh doanh của Ngân hàng Thế giới ghi nhận tất cả các thủ tục chính 
thức cần thiết cho doanh nghiệp để khởi nghiệp và chính thức hoạt động kinh doanh 
công nghiệp hoặc thương mại. Các thủ tục này bao gồm xin tất cả các giấy phép và 
chứng chỉ cần thiết và hoàn thành bất kỳ khai báo được yêu cầu, thẩm tra công ty và 
đang ký người lao động với các cơ quan có liên quan. Việc xếp hạng về việc dễ 
dàng khởi sự kinh doanh là trung bình của các xếp hạng của các chỉ số hợp thành. 

Nguồn thông tin web 

www.bi.go.id 

www.ekon.go.id 

www.bkpm.go.id  

www.dmo.or.id  

www.eiu.com  

www.icsid.worldbank.org 
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Chương 7: Thương mại và Tài trợ dự án 

Thanh toán giao dịch thương mại (Cách thức thanh toán) 

Cách thức thanh toán cho các giao dịch xuất khẩu gồm tín dụng thư (L/C), thanh 
toán trước bằng tiền mặt, chuyển khoản bằng điện tín, chuyển trả tiền mặt khi giao 
hàng và tài khoản mở. Các tín dụng thư không thể hủy ngang được xác nhận, dù có 
tăng thêm chi phí giúp giảm thiểu những rủi ro mà nhà xuất khẩu gặp phải. Ngày 
24/06/2010, Bộ Thương mại ban hành Quy định số 27/M- DAG/PER/6/2010, xóa bỏ 
Quy định số 1/M-DAG/PER/1/2009, vốn đòi hỏi phải sử dụng tín dụng thư thông qua 
một ngân hàng ngoại hối trong nước đối với các hoạt động xuất khẩu các loại hàng 
hóa chuyên biệt như cà phê, CPO, co-ca, cao su và các sản phẩm từ khai thác mỏ.    

Hoạt động của hệ thống ngân hàng 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính tại Châu Á, hệ thống ngân hàng tại Indonesia đã 
được củng cố đáng kể. Bắt đầu từ cuối năm 2010, Indonesia có 122 ngân hàng 
thương mại và 1.706 ngân hàng nông thôn. Các ngân hàng tiếp tục chi phối hệ 
thống tài chính của Indonesia và bắt đầu từ cuối năm 2010 các ngân hàng đã nắm 
giữ 80% tổng tài sản của hệ thống tài chính. 10 ngân hàng lớn nhất chiếm gần 65% 
tài sản của hệ thống ngân hàng. Có 4 ngân hàng Nhà nước gồm Bank Mandiri, Bank 
Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia và Bank Tabungan Negara. Ngân hàng 
Indonesia (BI), ngân hàng trung ương của Indonesia và là một định chế nhà nước 
độc lập, có nhiệm vụ chỉnh lý những mặt trọng yếu của hệ thống tài chính và ngân 
hàng, gồm việc giám sát và lập quy định hoạt động của ngân hàng. Indonesia đang 
khuyến khích sự phát triển của các ngân hàng Hồi giáo và tìm cách tăng phần tài 
sản của các ngân hàng này trong tổng số tài sản của hệ thống ngân hàng lên hơn 
5%. Đầu tháng 12/2010, hệ thống các ngân hàng Hồi giáo tại Indonesia chiếm 
khoảng 3,3% tổng số tài sản của hệ thống ngân hàng. Tháng 10/2008, Chính phủ 
nâng mức đảm bảo ký thác ngân hàng của Tập đoàn Bảo hiểm ký thác (Deposit 
Insurance Corp - LPS) từ 100 triệu Rp lên 2 tỷ Rp (tương đương 225.300 đô-la Mỹ). 
Chỉ những tài khoản hưởng mức lãi suất bằng hoặc thấp hơn mức được bảo lãnh tối 
đa LPS sẽ được hưởng mức bảo lãnh ký thác LPS. Bắt đầu từ ngày 09/02/2011, 
mức đảm bảo này là 7,25% đối với ký thác bằng đồng Rp và 2,75% cho ký thác 
bằng ngoại tệ.              

Tháng 12/2008, hiến pháp Indonesia phê chuẩn dự luật thành lập Cơ quan Tài trợ 
Xuất khẩu Indonesia (LPEI) hoạt động dưới tên Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu 
Indonesia (Indonesia Ex-Im Bank). Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Indonesia chính 
thức được khai trương vào ngày 01/09/2009. LPEI sẽ hỗ trợ tài chính và tư vấn   
xuất khẩu mang tính cạnh tranh và những dịch vụ khác liên quan đến hoạt động  
xuất khẩu.     

Mục tiêu hoạt động của cơ quan tín dụng này là giúp xúc tiến việc tiếp cận thị trường 
thế giới cho các loại hàng hóa xuất khẩu của Indonesia, hỗ trợ nền thương mại quốc 
tế của Indonesia và nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Indonesia 
trên thị trường toàn cầu. LPEI cung cấp các dịch vụ sau:  

 Bảo lãnh vốn cho vay xuất khẩu: LPEI cung cấp tiện ích bảo lãnh cho vay vốn 
lưu động xuất khẩu cho ngân hàng thương mại về những rủi ro liên quan đến khó 
khăn tài chính của nhà xuất khẩu mà khó khăn tài chính này đã được chương 
trình bảo lãnh vốn cho vay xuất khẩu (EWCL Guarantee) của ngân hàng thương 
mại liên quan; 
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 Tín dụng thư (L/C): LPEI cung cấp tiện ích L/C cho các nhà nhập khẩu Indonesia 
về những mặt hàng như nguyên vật liệu thô, phụ tùng và máy móc thiết bị phục 
vụ cho hoạt động xuất khẩu;  

 Tín dụng thư dự phòng: LPEI cung cấp tiện ích về tín dụng thư dự phòng cho 
nhà xuất khẩu dưới dạng các khoản bảo lãnh nhằm kiểm soát rủi ro mà đơn vị 
thụ hưởng gặp phải trong trường hợp nhà xuất khẩu không thể thực hiện hợp 
đồng/hoặc nghĩa vụ hợp đồng hình thành yếu tố căn bản để cấp L/C dự phòng;     

 Các chứng thư xuất khẩu hoặc chiết khấu nhận được: LPEI cung cấp tiện ích kế 
hoạch tài trợ, cho phép nhà xuất khẩu nhận thanh toán ngay cho các khoản có 
thể thu được từ việc xuất khẩu của mình; 

 Cho vay đầu tư xuất khẩu: LPEI cung cấp tiện ích về cho vay đầu tư xuất khẩu 
cho các nhà xuất khẩu để cung cấp tài chính cho các dự án đầu tư nhằm tạo ra 
và nâng cao năng lực xuất khẩu; 

 Các khoản vay vốn luu động xuất khẩu (EWCL): là một tiện ích tài trợ vốn lưu 
động theo nhu cầu vốn lưu động cho nhà xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ;  

 Tài trơ Hóa đơn kho bãi: là tiện ích tài trợ vốn lưu động do Ngân hàng Xuất 
Nhập khẩu Indonesia cung cấp cho nhà xuất khẩu, sự bảo hiểm cho nhà xuất 
khẩu này gắn với giá trị hàng hóa lưu kho;    

 Các hóa đơn ủy thác: là một phần của tiện ích tài trợ cho hoạt động nhập khẩu 
do Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Indonesia cung cấp cho nhà xuất khẩu nhằm mục 
đích thu hồi hàng hóa nhập khẩu (nguyên liệu thô) từ tàu hoặc cảng để xử lý, bán 
và phần tiền thu được này sẽ được dùng để giải quyết các khoản nợ liên quan 
đến nhập khẩu; 

 Dịch vụ tư vấn: bên cạnh việc cung cấp dịch vụ tài chính cho hoạt động 
xuất/nhập khẩu, LPEI còn cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà xuất khẩu. Các 
dịch vụ này gồm: tập huấn tài chính thương mại cho khối ngân hàng và các nhà 
xuất khẩu; hỗ trợ chuyên môn về thiết lập hệ thống tài chính thương mại; tập 
huấn về chính sách và thủ tục cho khối ngân hàng và các nhà xuất khẩu; tham 
vấn về luật thương mại quốc tế; hỗ trợ tư vấn về chính sách thương mại quốc tế 
cho các nhà hoạch định chính sách.     

 Địa chỉ Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Indonesia:  Gedung Bursa Efek Jakarta, 
Tower II 8/F, Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53, Jakarta. Đ T : +62 21 515 4638, Fax: 
+62 21 515 4639. 

Quản lý trao đổi ngoại hối 

Indonesia vẫn đang duy trì tài khoản vốn mở nhưng với một số giới hạn về giao dịch. 
Chỉ những ngân hàng được ủy quyền mới có thể thực hiện hoạt động ngoại hối liên 
quan đến ngoại thương. Tháng 11/2008, Ngân hàng Indonesia (BI) áp đặt một yêu 
cầu mới về việc trình bằng chứng cho các giao dịch cơ bản chứng minh việc mua 
ngoại tệ bằng đồng Rupiah thông qua các ngân hàng với số tiền trên 100.000 đô-la 
Mỹ/tháng (Quy định số 10/28/PBI/2008). Đối với công dân nước ngoài và các tổ 
chức pháp nhân nước ngoài, quy định này chi phối việc mua ngoại tệ bằng đồng 
Rupiah cho những giao dịch giao ngay. Quy định số 7/14/PBI/2005, ngày 
14/06/2005, của BI đưa ra những lệnh cấm và hạn chế khi tiến hành thực hiện 
những giao dịch ngoại hối với các đối tác nước ngoài. Giới hạn về khoản tiền giao 
dịch của các ngân hàng thương mại liên quan đến những giao dịch với các đối tác 
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nước ngoài được giảm từ 3 triệu xuống còn 1 triệu đô-la Mỹ. Hạn mức này áp dụng 
cho tất cả các loại giao dịch liên quan đến mua, bán, trao đổi ngoại hối bằng đồng 
Rupiah mà trước đây không bị hạn chế. Tuy nhiên, những hạn chế này sẽ không 
được áp dụng nếu những giao dịch phái sinh được thực hiện với những mục đích tự 
bảo hiểm trong khuôn khổ dự án đầu tư tại Indonesia kéo dài ít nhất 3 tháng. Quy 
định này cũng đòi hỏi việc cho đối tác nước ngoài vay đồng ngoại tệ hoặc nội tệ phải 
được thực hiện dưới hình thức vay hợp vốn có một ngân hàng hàng đầu tham gia 
(đó là những ngân hàng thương mại được một cơ quan đánh giá tín dụng uy tín xếp 
hạng đầu tư) với tư cách là ngân hàng chủ trì để tài trợ cho dự án trong lĩnh vực bất 
động sản tại Indonesia. Quy định còn đưa ra mức phạt chung 10% đối với giao dịch 
phạm luật. Quy định này còn nghiêm ngặt hơn quy định trước đây vốn đưa ra mức 
phạt không cố định. BI hy vọng rằng quy định này sẽ làm giảm dòng chuyển dịch 
ngoại hối không liên quan đến mục đích cơ bản thật sự.                  

Cùng với luật chống rửa tiền, Indonesia cũng đã siết chặt những quy định hạn chế 
về lượng tiền mặt mang qua biên giới. Việc mang số tiền mặt nhiều hơn 100 triệu Rp 
(khoảng 11.265 đô-la Mỹ) vào hoặc ra khỏi Indonesia đòi hỏi phải có sự chấp thuận 
trước của BI và phải báo cáo cho Tổng Giám Đốc của Cơ quan Hải quan và Thuế 
(DGCE).  

Tài trợ dự án 

Indonesia dành ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng trong kế hoạch phát triển trung hạn 
của mình, còn được gọi là Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 
(RPJM), và đã gia tăng phân bổ nhiều nguồn lực cho những dự án cơ sở hạ tầng 
thuộc ngân sách năm 2010 và 2012. Nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng và những 
dự án ưu tiên phát triển khác cũng đã nhận được nguồn tài trợ đáng kể từ những 
ngân hàng đa phương, chủ yếu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Ngân hàng 
Phát triển Châu Á (Asian Development Bank (ADB).  

Ngân hàng Thế giới 

Tập đoàn Ngân hàng Thế giới là đơn vị cho vay đa phương gồm 5 tổ chức thành 
viên có liên hệ mật thiết sau đây: Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển 
(IBRD), Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), Cơ 
quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) và Trung tâm Quốc tế hòa giải tranh chấp 
đầu tư (ICSID). Ngân hàng Thế giới cung cấp những khoản vay ưu đãi cho các quốc 
gia đang phát triển nhằm giúp giảm nghèo đói và tài trợ cho những dự án đầu tư góp 
phần vào phát triển kinh tế (để biết thông tin liên hệ, vui lòng xem Chương 9).   

Bắt đầu từ ngày 31/12/2009, danh mục tài trợ của Ngân hàng Thế giới cho 
Indonesia gồm 32 dự án với khoản vốn cam kết tài trợ là 5,98 tỷ đô-la Mỹ. Những 
khoản vốn cam kết cho vay này được dành cho hệ thống đường bộ, năng lượng, 
giáo dục, y tế, hệ thống tưới tiêu và phát triển nông thôn. Năm 2009, Ngân hàng 
Thế giới chấp thuận thông qua chiến lược Đối tác quốc gia mới trong giai đoạn 
2009-2012 với Indonesia và nâng mức cho vay hàng năm từ 2 tỷ đô-la Mỹ lên mức 
4,2 tỷ đô-la Mỹ, trong đó có 2 tỷ đô-la Mỹ dành cho việc giúp Indonesia vượt qua 
cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ngân hàng Thế giới còn quản lý 779 triệu đô-
la Mỹ của các Qũy Ủy thác gồm nhiều nhà tài trợ t cho việc tái thiết và phục hồi 
dành cho tỉnh Aceh, Nias và Java thông qua danh mục vốn đầu tư cho 26 dự án.      

Tháng 11/2010, Ngân hàng Thế giới chấp thuận thông qua Chính sách cho vay phát 
triển lần thứ 7 cho Indonesia với tổng số tiền là 600 triệu đô-la Mỹ (đây là khoản cho 
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vay nhằm hỗ trợ chính phủ Indonesia trong nỗ lực cải cách để cải thiện môi trường 
đầu tư, tăng cường quản lý và kiểm soát tài chính công, tăng cường các nỗ lực giảm 
nghèo bằng chính sách và cung cấp dịch vụ). Đồng thời, Ngân hàng Thế giới còn 
đồng ý thông qua khoản vay cho chính sách phát triển cơ sở hạ tầng lần thứ 4 trị giá 
200 triệu đô-la Mỹ để nâng cao mức độ và hiệu quả của việc tài trợ phát triển cơ sở 
hạ tầng bằng cách giải quyết vấn đề tài trợ trực tiếp do chính phủ thực hiện, các chế 
độ khuyên khích cho chính quyền cấp dưới để cải thiện việc nâng cấp cơ sở hạ tầng 
và môi trường chính sách cho các dự án đầu tư tư nhân về cơ sở hạ tầng.  

Sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với những ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng 
trong chiến lược phát triển trung hạn của Indonesia gồm chương trình trọng yếu cho 
vay đầu tư, bao gồm năng lượng (chủ yếu tập trung vào công nghệ sản xuất năng 
lượng sạch và năng lượng tái chế); hệ thống đường bộ (tăng cường năng lực ủy 
thác, điều hành và quản lý của các đối tác địa phương và cải thiện tiến độ thực hiện 
của những công trình đang thi công); hệ thống cơ sở hạ tầng của vùng thành thị như 
dự án nhà cho người có thu nhập thấp, cung cấp nước (như công tác giảm lũ lụt và 
cải thiện hoạt động của đập ngăn nước); xử lý nước thải (tập trung vào việc xây 
dựng khả năng lập kế hoạch cho hệ thống xử lý hợp nhất nước thải của khu vực tập 
trung, cộng đồng dân cư và khu vực nhà ở; thiết lập tài trợ dài hạn sẵn có cho việc 
phát triển hệ thống xử lý nước thải).     

--Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển (IBRD): IBRD cung cấp tài trợ cho 
những quốc gia đang phát triển đáng tin cậy có thu nhập tương đối cao tính theo 
đầu người cũng như hỗ trợ về chuyên môn và chính sách tư vấn. Những khoản cho 
vay chỉ được thực hiện cho chính phủ các nước hoặc cho những cơ quan được sự 
bảo lãnh của chính phủ. IBRD còn đảm bảo rủi ro từng phần hoặc đảm bảo tín dụng 
từng phần (với sự bảo lãnh đối ứng của chính phủ) cho người cho vay tư nhân về 
những dự án phát triển.  

-- Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA): IDA cung cấp trợ giúp những điều khoản hỗ trợ 
cho những quốc gia đang phát triển nghèo nhất không đủ điều kiện nhận tài trợ của 
IBRD. Là quốc gia có thu nhập trung bình nên Indonesia không còn nằm trong những 
quốc gia nhận hỗ trợ từ IDA. Tháng 6/2008, Indonesia chấm dứt việc tiếp cận với IDA.  

-- Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC): là tổ chức con của Ngân hàng Thế giới. Đây 
là cơ quan tài trợ dự án đầu tư tư nhân tại các quốc gia đang phát triển. IFC cung 
cấp các khoản cho vay dài hạn và những khoản đầu tư vốn cổ phần cũng như các 
dịch vụ tài chính khác. Không giống như IBRD và IDA, IFC không đòi hỏi bảo lãnh 
của chính phủ. IFC có một danh mục vốn đầu tư cam kết là 695 triệu đô-la Mỹ, trong 
đó 57% số tiền này dành cho đầu tư vào các dự án của thị trường tài chính, 24% 
dành cho kinh doanh trong nông nghiệp và 17% cho sản xuất. Hiện tại, IFC cam kết 
tài trợ số tiền 960 triệu đô-la Mỹ cho nhiều ngành khác nhau như khai thác mỏ, sản 
xuất, thị trường chứng khoán, kinh doanh trong nông nghiệp, tài chính, công nghệ và 
giáo dục. IFC dự định sẽ đầu tư khoảng 300 triệu đô-la Mỹ hàng năm vào Indonesia 
cho các ngành ưu tiên như tài chính, cơ sở hạ tầng và các chuỗi cung ứng         
hàng hóa.        

-- Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA): đóng vai trò xúc tiến dòng đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia thành viên bằng việc đảm bảo các khoản đầu 
tư tránh được những rủi ro phi thương mại (như rủi ro chính trị) và bằng việc cung 
cấp dịch vụ tư vấn và xúc tiến nhằm giúp các quốc gia thành viên tạo ra được môi 
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trường đầu tư hấp dẫn. Indonesia là quốc gia thành viên của MIGA.  

Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank-ADB) 

Indonesia là thành viên sáng lập ADB vào năm 1966 và đến cuối năm 2009 nước 
này đã nhận được 303 khoản cho vay lên đến 25,7 tỷ đô-la Mỹ và 504 dự án hỗ trợ 
kỹ thuật chuyên môn trị giá đến 282,9 triệu đô-la Mỹ. Tính theo các khoản cho vay 
được chấp thuận, Indonesia là khách hàng lớn nhất của ADB và là khách hàng lớn 
thứ 2 của ADB về mảng hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn. Vào cuối năm 2008, Indonesia 
đã hết tư cách để nhận các nguồn vốn từ Qũy Phát triển châu Á và từ tháng 01/2009 
được xếp loại lại thành nước đủ tư cách đi vay các nguồn vốn thông thường của 
ADB. ADB cũng đã phân bổ các nguồn vốn vay thông thường (OCR) cho mảng các 
hoạt động cho vay công của Indonesia là 2,64 tỷ đô-la Mỹ trong giai đoạn từ 2011-
2013 tương đương 880 triệu đô-la Mỹ/năm. ADB cung cấp nhiều dạng cho vay theo 
chương trình làm cơ sở cho các khoản cho vay chính sách và đầu tư. Những ngành 
được ưu tiên nằm trong chương trình tài trợ dự án phải phù hợp với chiến lược phát 
triển trung hạn của Chính phủ Indonesia, gồm: quản lý nguồn nước; cơ sở hạ tầng; 
năng lượng (chú trọng vào nguồn năng lượng sạch và sử dung hiệu quả năng 
lượng, giao thông vận tải đường bộ, vấn đề cung cấp nước và hệ thống xử lý nước 
và rác thải); giáo dục (hướng nghiệp và giáo dục trình độ bậc cao); kiểm toán và 
chính sách mua sắm; chương trình phát triển cộng đồng với mục tiêu giảm nghèo.          

Những ngành nằm trong kế hoạch cho vay dự kiến năm 2011 gồm: kiểm soát và 
quản lý lũ lụt ở những lưu vực sông được khảo sát chọn lựa, dự án kéo điện qua 
khu vực Java-Bali 500 kV; dự án phát triển cộng đồng Mandiri, dự án phát triển các 
trường bách khoa; chương trình biến đổi khí hậu; chương trình hỗ trợ cải cách hệ 
thống kiểm toán-mua sắm của chính phủ và tài chính cho chính quyền địa phương; 
chương trình quản lý cải cách. Các chương trình đấu thầu của ADB thường được 
thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn bỏ thầu cạnh tranh quốc tế (để biết thêm thông 
tin, vui lòng xem tại trang web: http://www.adb.org).  

Ngân hàng Phát triển Hồi giáo 

Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IDB) đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển kinh tế và 
tiến bộ xã hội cho các quốc gia thành viên trong cộng đồng các nước Hồi giáo bằng 
sự tham gia hùn vốn cổ phần và các khoản vay tài trợ dự án cùng với những hình 
thức hỗ trợ tài chính khác. IDB hiện đang có một chương trình hoạt động thiết thực 
tại Indonesia (vui lòng xem http://www.isdb.org hoặc Chương 9 để biết thêm thông 
tin bổ sung và liên lạc). 

Các nguồn trang web thông tin 

Ngân hàng Thế giới: http://www.worldbank.org 

Quỹ đa tài trợ cho Aceh and Nias (Multi Donor Fund for Aceh and Nias):  

http://www.multidonorfund.org  

Quỹ tái thiết Java: http://www.javareconstructionfund.org  

Ngân hàng Phát triển Châu Á: http://www.adb.org 

Ngân hàng Phát triển Hồi giáo: http://www.isdb.org 
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Chương 8: Đi lại 

Tập quán kinh doanh 

Thời điểm tốt nhất cho chuyến công tác đầu tiên là từ tháng 9 đến tháng 6, vì nhiều 
doanh nhân có thể đi vắng trong những ngày nghỉ lễ và nghỉ mát trong các tháng 
hè. Du khách nên kiểm tra lịch nghỉ lễ trước khi đến Indonesia và đặc biệt nên 
tránh tháng ăn chay của người Hồi giáo Ramadhan vì trong suốt khỏang thời gian 
này rất khó để sắp xếp các cuộc hẹn. Trang phục của các doanh nhân thông 
thường là bộ vest hoặc áo sơ mi trắng, cà vạt và quần tây đối với nam, và bộ vest 
hoặc váy đồi với nữ. 

Indonesia là một quốc gia rất đa dạng với hơn 300 nhóm dân tộc thiểu sồ. Một số 
người Indonesia vẫn giữ truyền thống về văn hóa và số khác đã theo Tây hóa. 
Nhiều người Indonesia không thực hiện các cuộc giao dịch kinh doanh hoặc ra 
quyết định theo kiểu trực tiếp như người Âu Mỹ, vì vậy các doanh nhân nước ngoài 
nên chuẩn bị phải mất nhiều thời gian với khách hàng trứơc khi đi đến giao dịch 
mua bán.  

Văn hóa Java truyền thống nhấn mạnh sự hòa hợp và từ “không” ít  khi được sử 
dụng. Điều này có thể gây khó khăn cho người Tây khi họ muốn biết đích xác một 
đề nghị hợp tác được tiếp nhận như thế nào. Chìa khóa ở đây chính là tính kiên 
nhẫn và việc phát triển các mối quan hệ cá nhân. Vì người Indonesia chỉ làm ăn 
với những người bạn, những người mà họ quen biết, nên việc phát triển mối quan 
hệ là điều rất cần thiết. Mặc dù chất lượng và giá cả là điều quan trọng nhưng 
thường trở thành thứ yếu so với sự tương tác cá nhân của các đối tác kinh doanh.   

Trong suốt buổi họp kinh doanh, nên dùng trà hoặc cà phê. Không nên uống nếu 
chưa được chủ nhà mời. Nói chung, tốt nhất bạn nên dùng tay phải để ăn hay 
nhận 1 thứ gì đó. Mặc dù bắt tay là một tập quán phổ biến, nhưng tránh bắt                
tay quá nồng nhiệt và những hình thức tiếp xúc cơ thể khác. Không nên để lộ đế 
giày khi ngồi. 

Tư vấn đi lại  

Những quy định về visa    

Công dân nước ngoài khi du lịch đến Indonesia yêu cầu phải có thị thực hợp lệ, 
(trừ các công dân thuộc khối ASEAN). Thị thực khi đến (30 ngày thị thực) có sẵn 
tại các sân bay ở Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, và một số thành phố lớn 
khác với một khoản phí 25 USD.  

Tất cả các du khách tới Indonesia phải có hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất sáu tháng 
kể từ ngày đến Indonesia cũng như vé đi tiếp hay vé về. Chính phủ Indonesia 
thường từ chối nhập cảnh đới với những người đến Indonesia với hộ chiếu còn 
hiệu lực dưới sáu tháng.  

Viễn thông  

Dịch vụ điện thoại giữa các vùng ở Jakarta rất khác nhau, phụ thuộc phần lớn vào 
năng lực xử lý luồng trao đổi điện thoại của địa phương. Dịch vụ điện thoại dọc 
theo các trục kinh doanh chính và khu vực dân cư mới rất tôt vì được truyền dẫn 
bởi các đường cáp quang. Trong khu dân cư cũ thì dịch vụ này ít tin cậy. Muốn có 
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thêm các đường dây điện thoai bổ sung có thể khá tốn kém và tốn nhiều thời gian. 
Những đường dây kết nối trực tiếp quốc tế (IDD) luôn có sẵn. Thị trường di động 
đang bùng nổ với khoảng 180 triệu thuê bao vào năm 2010. Có thể sử dụng dễ 
dàng dịch vụ di động do có nhiều hãng cung cấp dịch vụ khác nhau với các công 
nghệ GSM hay CDMA. 

Khi đi du lịch khắp Indonesia, có nhiều lựa chọn đối với điện thoại di động. Về mặt 
dịch vụ điện thoại di động ở Indonesia, có 11 hãng cung cấp sử dụng công nghệ 
GSM và CDMA. Trong số 11 hãng này, ba hãng GSM - Telkomsel, Indosat, và XL 
có độ phủ sóng mạnh trên toàn quốc.  

Một ưu điểm về sử dụng dịch vụ di động ở Indonesia là có thể dễ dàng đăng ký 
dịch vụ với giá rẻ. Các thẻ SIM trả trước dễ dàng mua được tại nhiều cửa hàng và 
ki-ốt. Việc sử dụng BlackBerry cũng đã phát triển đáng kể. 

Theo ước tính, Indonesia đã có 45 triệu người sử dụng Internet. Tính đến năm 
2010, dịch vụ internet băng thông rộng đã được sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, vấn 
đề về cơ sở hạ tầng viễn thông kém sẽ tiếp tục cản trở sự phát triển internet. 

Vận chuyển 

Các hãng hàng không bay vào Jakarta bao gồm Garuda (hãng hàng không quốc 
gia), Qantas, Singapore Airlines, Cathay Pacific, KLM, và một số hãng khác trong 
khu vực. Việc nối chuyến có thể được thực hiện cho tất cả các hãng hàng không 
lớn tại Singapore hay Hồng Kông.  

Các chuyến bay nội địa luôn sẵn có, nhưng việc nối chuyến ngoài khu vực Jakarta 
thường có vấn đề. Indonesia có một mạng lưới đường sắt rộng lớn, nhưng nhìn 
chung không thích hợp cho việc đi lại kinh doanh.  

Cần phải thận trọng khi đi bằng xe hơi, vì điều kiện giao thông đông đúc và nguy 
hiểm. Taxi ở Jakarta có rất nhiều, nhưng bạn chỉ nên sử dụng dịch vụ gọi xe taxi 
có sẵn tại khách sạn của bạn: Silver Bird và BlueBird là dịch vụ taxi đáng tin cậy  
và an toàn nhất. Tài xế và ô tô có thể thuê theo ngày, và chi phí khoảng 100               
USD một ngày. 

Ngôn ngữ 

Ngòai ngôn ngữ chính quốc của Bahasa Indonesia sử dụng trên toàn quốc còn có 
ngôn ngữ địa phương. Tiếng Anh được các doanh nhân sử dụng rộng rãi tại 
Jakarta, mặc dù được sử dụng ít hơn ở các thành phố khác. Hầu hết các khách 
sạn tốt đều có nhân viên nói tiếng Anh, cũng như các trung tâm mua sắm phục vụ 
cho người nước ngoài. Điện thoại viên quốc tế cũng nói được tiếng Anh. Trình độ 
tiếng Anh có thể khác nhau. Các công ty Indonesia muốn tiến hành kinh doanh với 
người nước ngòai thường cố gắng thuê các nhân viên có khả năng nói tiếng Anh. 

Y tế 

Khách du lịch ngắn hạn đến Indonesia nên cập nhật tình trạng chủng ngừa viêm 
gan A, viêm gan B và thương hàn của mình, cùng với tất cả các chủng ngừa khác 
từ khi còn nhỏ trước khi đến Indonesia. Loạt chủng ngừa viêm gan mất sáu tháng 
mới hoàn thành.  

Những khách muốn du lịch bên ngoài các thành phố lớn (Jakarta, 
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Surabaya,Medan, miền nam Bali, v.v...) nên dùng thuốc chống sốt rét;             
mefloquine hoặc doxycycline được coi là biện pháp phòng ngừa hiệu quả chống  
lại bệnh sốt rét.  

Ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn gây ra một số bệnh thông thường về 
đường hô hấp cho các du khách và những người thường trú lâu dài. Mất nước do 
bị bệnh đường ruột có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng nếu không được 
điều trị. Người bị tiêu chảy nặng có thể mua dung dịch bổ sung nước tại các hiệu 
thuốc địa phương. Nếu nôn mửa khiến không thể bù nước đầy đủ, nên đến một 
phòng khám ngay lập tức. 

Dịch cúm gia cầm - Indonesia đã trải qua nhiều đợt bùng phát dịch cúm gia cầm 
(AI). Kinh tế khó khăn và thiếu hiểu biết về các phương pháp kiểm soát bệnh hiện 
đại đã làm cho nỗ lực kiểm soát cúm gia cầm của Indonesia thiếu hiệu quả. Trong 
số 171 trường hợp xác nhận cho đến nay tại Indonesia, có 141 ca tử vong.  

Đối với các bệnh nhẹ, có thể đến một số phòng khám và bệnh viên hiện đại và 
được trang bị tốt ở Jakarta, nhưng nhìn chung người nước ngoài thường thích đến 
Singapore hoặc về nước để điều trị các bệnh nghiêm trọng hoặc thực hiện các ca 
mổ. Indonesia không có một hệ thống sơ cấp cứu đầy đủ tại bất kỳ thành phố nào 
của Indonesia. Nhiều bệnh viện địa phương dùng xe cứu thương riêng của mình 
mà không hề có tiêu chuẩn chung. Thời gian đáp ứng chậm và kéo dài. Trong 
trường hợp bệnh tật hoặc cấp cứu, các phòng khám và bệnh viện sau đây được 
người nước ngoài thường sử dụng ở Jakarta: 

SOS Medika Klinik 

(International SOS) 

Jl. Puri Sakti No. 10, Cipete,  

Jakarta Selatan, 12410. 

Điện thọai: 750-5980 

Fax: 750-6002, 750-6003 Website: http://www.sosindonesia.com 

Global Doctor International Medical Centre 

Jl. Kemang Raya No. 87,  

Jakarta 12730 

Điện thọai: 7194565 

Fax: 719-8969     

Website: http://www.globaldoctorjakarta.com/ 

Thực phẩm:  

Luyện tập thói quen chuẩn bị bữa ăn tại nhà và lựa chọn thực đơn cẩn thận khi ăn 
bên ngòai vì vấn đề vệ sinh và an tòan thực phẩm. Các loại thịt, rau nhập khẩu và 
thực phẩm đóng gói có mặt ở hầu hết các cửa hàng  Carrefour, Giant, Hypermart 
và chuỗi cửa hàng tạp hóa Hero (khắp Jakarta), các cửa hàng bách hóa Sogo, tại 
Kem Chicks ở quận Kemang, và cửa hàng tạp hóa Ranch Market. 

Không nên uống nước máy tại bất cứ nơi nào ở Indonesia. Sử dụng nước đóng 
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chai ở khách sạn hoặc mua từ các siêu thị. "Aqua"là một trong những thương 
hiệu phổ biến hơn cả đối với người nước ngoài. Tránh mua nước đóng chai từ các 
nơi bán hàng trên đường phố. 

Khách du lịch ngắn hạn đến Indonesia cũng được khuyên chỉ nên ăn trong các 
khách sạn và nhà hàng phục vụ cho du khách với quy mô lớn. Tuy nhiên, 
cũng nên thận trọng cả ở những nơi gắn mác "5 sao". Không ăn thực phẩm tại            
các quầy hàng trên đường phố. Tránh trái cây chưa rửa sạch, chưa gọt 
vỏ và rau tươi, thực phẩm chưa được nấu chín, chưa chế biến trước hoặc thịt, hải 
sản, và sò sống hoặc chưa qua chế biến ở những địa điểm có vấn đề ăn uống. 

Giờ làm việc và các ngày lễ  

Indonesia có 3 múi giờ: 

 Miền Đông Indonesia là trước 11 giờ so với Giờ Đông chuẩn (trước 12 giờ so 
với Giờ Đông ban ngày). 

 Miền Trung Indonesia (Java and Jakarta) trước 12 giờ so với giờ Đông chuẩn 
(Trươc 13 giờ Giờ Đông ban ngày). 

 Miền Tây Indonesia trước 13 giờ so với giờ Đông chuẩn (trước 14 giờ so với 
Giờ Đông ban ngày). 

Giờ làm việc:  

Thương mại: 

09h00 -17h00: Thứ Hai – Thứ Sáu (Giờ cầu nguyện vào Thứ Sáu lúc12h00-13h00) 

Chính phủ 

07h30 – 16h00: Thứ Hai – Thứ Sáu 

Ngân hàng 

09h00 – 15h00: Thứ Hai – Thứ Sáu 

Cửa hàng 

10h00 – 22h00 Thứ Hai – Thứ Sáu 

Ngày lễ trong năm 2011 – Địa phượng và đại sứ quan Mỹ 

Năm mới  (Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2010) 

Thứ Năm, ngày 3 tháng 2  Năm mới âm lịch  

Thứ Ba, ngày 15 tháng 2 Ngày sinh của Mohammed  

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 Ngày Tĩnh lặng Nyepi  

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 Ngày thứ Sáu tốt lành  

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 Waicak  

Thứ Năm, ngày 2 tháng 6 Lễ chúa Giêsu thăng thiên  

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 Lễ thăng thiên của Mohammed  
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Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 Ngày độc lập  

Thứ Ba- Thứ Tư – Thứ Năm Idul Fitri 1 Syawal 1432 H  

Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 Idul Adha 1432 H  

Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 Năm mới của đạo Hồi Year 1433 H  

Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 Lễ Giáng sinh  

Tạm nhập nguyên vật liệu và tài sản cá nhân 

GOI khuyến khích các nhà đầu tư nước ngòai trong lĩnh vực xuất khẩu đạt các 
họat động của họ tại các khu ngoại quan, khu chế xuất (EPZ). Có một số khu chế 
xuất ở Indonesia, nổi tiếng nhất là đảo Batam, cách Singapore 20 km về phía nam. 
Indonesia cũng có một vài khu ngoại quan hay khu vực được chỉ định là các cảng 
nhập cho hoạt động sản xuất xuất khẩu (EPTE).  

Các khu thương mại tự do khác bao gồm một cơ sở gần Tanjung Priok, cảng chính 
của Jakarta, và một kho ngoại quan tại Cakung, cũng gần Jakarta. 

Có một cơ sở hoàn thuế (BAPEKSTA) cho hàng xuất khẩu nằm ngoài các khu vực 
này. Các nhà đầu tư trong và ngòai nước có nhu cầu thiết lập các dự án trong một 
khu vực ngoại quan phải nộp đơn lên Cục Điều phối Đầu tư Vốn. Người nước 
ngoài di chuyển tới Indonesia nên tìm những lời tư vấn của một công ty tái định cư 
quốc tế chuyên nghiệp. Indonesia là một đất nước "Lái xe tay phải" và chỉ các loại 
xe có tay lái bên phải mới được nhập khẩu, thậm chí để sử dụng cá nhân. 

Các  nguồn trên mạng Internet 

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - www.asean.or.id 

Expat.or.id - www.expat.or.id 

Bộ Công nghiệp và Thương mại - www.dprin.go.id 

Sở Giao dịch IndoExchange - www.IndoExchange.com 

Cơ quan Điều phối Đầu tư Indonesia - www.bkpm.go.id/en 

Indonesiatourism.com - www.indonesiatourism.com 

Indo.com - www.indo.com 

Bộ Nhân sự và Di trú - www.nakertrans.go.id 

TradeIndonesia.com - www.tradeindonesia.com 
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Chương 9: Các đầu mối liên hệ, nghiên cứu thị trường, các sự kiện        
thương mại 

Các đầu mối liên hệ  

1. Hiệp hội thương mại Indonesia 

 KADIN 

Hiệp hội thương mại lớn ở Indonesia là Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Indonesia (KADIN). Các thành viên gồm có đại diện ngành nghề tư nhân, các hợp 
tác xã, các công ty công, các dịch vụ, cũng như các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài 
ra, có rất nhiều tổ chức chuyên ngành và chuyên nghiệp khác đại diện cho quyền lợi 
của các lĩnh vực và các ngành khác trong nền kinh tế. Thông tin liên hệ về KADIN 
như sau: 

Phòng công nghiệp và thương mại Indonesia (KADIN)  

Địa chỉ: Menara Kadin, 29th Floor,  

Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 

Tel: (62-21) 527-4484/85 

Fax: (62-21) 527-4331/32 

E-mail: sekretariat@kadin-indonesia.or.id hoặc kadin@kadin-indonesia.or.id 

Website: www.kadin-indonesia.or.id 

Người liên hệ: Chủ tịch, ông Suryo Bambang Sulisto 

 GINSI và GPEI 

Hầu hết các nhà nhập khẩu và xuất khẩu được tổ chức trên cơ sở ngành hàng, bao 
gồm Hiệp hội các nhà nhập khẩu Indonesia (GINSI) và Hiệp hội các nhà xuất khẩu 
Indonesia (GPEI). Cả hai tổ chức này có trụ sở chính tại Jakarta. Thông tin liên hệ 
hiệp hội như sau: 

Hiệp hội các nhà nhập khẩu Indonesia (GINSI)  

Địa chỉ: Wisma Kosgoro, 8th Floor, Jl. MH. Thamrin No.53,  

Jakarta 10350 

Tel: (62-21) 3983-2510 

Fax: (62-21) 3983-2499, 3983-2504 

Liên hệ: (Chủ tịch) ông H. Amirudin Saud 

Hiệp hội các nhà xuất khẩu Indonesia (GPEI) 

Địa chỉ:  ITC Cempaka Mas 7th Floor No. 6, Jl. Letjen Suprapto,  

Cempaka Putih, Jakarta Pusat 

Tel: (62-21) 4290-0549 
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Fax: (62-21) 4290-0546 

Contact: Ông Benny Soetrisno (chủ tịch) 

  Ông Toto Dirgantoro (tổng thư ký) 

2. Ngân hàng Thế giới (văn phòng tại Indonesia)  

Địa chỉ: Jakarta Stock Exchange Building Tower 2, 12th & 13th Floor, Jl. Jendral 
Sudirman,  Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia 

Tel: (62-21) 5299-3000 

Fax: (62-21) 5299-3111 

Website: www.worldbank.org/id 

Liên hệ: Ông Stefan Koeberle, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Indonesia 

Thông tin liên hệ của chính phủ Indonesia 

Chính phủ Indonesia đã thành lập Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Quốc gia trực 
thuộc Bộ Thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nhất định. Những 
sản phẩm này bao gồm thủ công mỹ nghệ (ví dụ, đồ trang sức, vài nhuộm kiểu 
batik, vải dệt bằng tay, và gỗ chạm khắc), các sản phẩm nông nghiệp và thủ công, 
và các sản phẩm mới sản xuất. Cơ quan này cũng hỗ trợ nhà mua hàng và nhà 
nhập khẩu nước ngoài trong việc thiết lập đầu mối liên hệ với các công ty Indonesia. 
Thông tin liên hệ như sau: 

Ban giám đốc cơ quan phát triển xuất khẩu quốc gia (DGNED) thuộc Bộ 
Thương mại  

Địa chỉ: Tòa nhà chính, Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5;  

 3rd, 4th, 13th, 14th Floor,  

 Jakarta Pusat 10110, Indonesia 

Tel: (62-21) 3858-171 

Fax: (62-21) 2352-8662 

E-mail: kabpen@depdag.go.id 

Website: www.nafed.go.id 

Liên hệ: Cô Hesti Indah Kresnarini, Tổng giám đốc 

3. Thông tin liên hệ khác của chính phủ Indonesia:  

Tổng cục Hợp tác Thương mại quốc tế thuộc Bộ Thương mại 

Địa chỉ: Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, tòa nhà chính, 8th Floor,  

 Jakarta 10110, Indonesia 

Tel: (62-21) 2352-8600, 385-8171 ext. 36900 

Fax: (62-21) 2352-8610 

E-mail: djkpi@depdag.go.id 
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Website: www.depdag.go.id 

Liên hệ: Ông Gusmardi Bustami, S.H., Tổng giám đốc 

Tổng cục Thuế và Hải quan 

Giám đốc phụ trách thông tin thuế và hải quan 

Bộ Tài chính 

Địa chỉ: Building A, 1st Floor, Jl. Jend. A. Yani 108, By Pass Jakarta 13230, 
Indonesia 

Tel: (62-21) 489-1581 

Fax: (62-21) 489-2859 

E-mail: perpen@beacukai.go.id  

Website: www.beacukai.go.id  

Liên hệ: Ông Susiwijono, Giám đốc 

4. Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia: 

Địa chỉ: 25 Jalan Teuku Umar - Jakarta Pusat 

Điện thoại: 62-21-3100358   

Fax: 3149615 

Lãnh sự : 3158537  

Ngoài giờ hành chính:  62811161025  

Email: Jakarta@mofa.gov.vn; vietnamemb@yahoo.com 

Code: 00-62-21 

Website: www.vietnamembassy-indonesia.org 

Đại sứ: Ông Nguyễn Hữu Dũng 

Tham tán Thương mại: Ông Hoàng Phố Hân (ĐT: 31907165) 

5. Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam 

Ông Bambang S. Tarsanto (Tổng Lãnh sự)  

Văn phòng: 18 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-8) 38251888 – 38223799 

Fax: (84-8) 38299493 

Email: indohcmc@hcm.fpt.vn 

6. Các nhà tư vấn các công ty nghiên cứu thị trường 

Việc thực hiện nghiên cứu thị trường tại Indonesia khó khăn do số liệu thống kê chi 
tiết về sản xuất và tiêu dùng thường không có sẵn qua các nguồn được công bố. 
Tuy nhiên, số liệu thống kê ngoại thương lại khá chi tiết và dữ liệu bổ sung có thể 
lấy được với một khoản phí từ Cục Thống kê Trung ương (Badan Pusat Statistik 
hoặc BPS). 
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Các giao dịch không được ghi lại có thể làm sai lệch số liệu thống kê và xu hướng 
nhập khẩu. Ví dụ, số liệu của BPS có xu hướng báo cáo không đúng về giá trị nhập 
khẩu, do các số liệu này không gộp các hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, bao gồm 
hàng nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư và một số giao dịch khác. Mặc 
dù hoạt động nghiên cứu thị trường của một số tổ chức tại Indonesia ngày càng 
tăng, nhưng số lượng vẫn còn ít và trình độ chuyên môn chưa ổn định. 

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

(Cục Thống kê Trung ương của nước Cộng hòa Indonesia) 

Địa chỉ: Jl. Dr. Sutomo No.6-8, Jakarta Pusat 10710 

Tel: (62-21) 384-1195, 384-2508, 381-0291 

Fax: (62-21) 385-7046 

E-mail: bpshq@bps.go.id, webmaster@mailhost.bps.go.id 

Website: http://www.bps.go.id 

Liên hệ: Dr. Rosman Heriawan (chủ tịch) 

Số lượng các công ty luật nước ngoài ngày càng tăng và đang gia nhập cộng đồng 
doanh nghiệp Indonesia với tư cách là các nhà tư vấn kinh doanh. Các thành viên 
của INKINDO, Hiệp hội các nhà tư vấn Indonesia, có thể thực hiện một loạt các dịch 
vụ lớn về nghiên cứu và tư vấn. INKINDO được các nhà tư vấn Indonesia thành lập, 
có trụ sở tại Jakarta. Thông tin liên lạc với hiệp hội như sau: 

Hiệp hội các nhà tư vấn Indonesia (INKINDO)  

Địa chỉ: Jl. Bendungan Hilir Raya, No. 29, Jakarta 10210 

Tel: (62-21) 573-8577 

Fax: (62-21) 573-3474 

E-mail: inkindo@inkindo.org 

Website: www.inkindo.org 

Liên hệ: Chủ tịch – ông Bachder Djohan 

7. Các công ty nghiên cứu thị trường 

The Nielsen Company Indonesia 

Địa chỉ:  PT. Mayapada Tower, 15/F & 17/F, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28,  

Jakarta 12920, Indonesia 

Tel: 62 21 5212200 

Fax: 62 21 5212203/4 

E-mail: Nielsen.indonesia@nielsen.com 

Website: www.id.nielsen.com 

Cố vấn kinh doanh tại Indonesia (PT. Laksana Tata Indonesia)  

Địa chỉ: Mayapada Tower, 11th Floor, Suite 1103, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28,  
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Jakarta 12920, Indonesia 

Tel: (62-21) 522-8613 

Fax: (62-21) 522-8612 

E-mail: bai@prima.net.id 

CastleAsia 

Địa chỉ: Cyber 2 Tower, 6th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13,  

Jakarta 12950 

Tel: (62-21) 572-7321 

Fax: (62-21) 572-7329 

E-mail: castle@castleasia.com 

Website: http://www.castleasia.com hoặc www.castleasia.co.id 

Tập đoàn cố vấn CIC  

Địa chỉ: Jl. Raden Saleh No. 46 

 Jakarta 10330 

Tel: (62-21) 310-1081, 314-7433 

Fax: (62-21) 310-1505 

Cable: CISIRAYA-JAKARTA  

E-mail: cisi-cic@cic.co.id Internet: www.cic.co.id 

Citra Duta Artistry (CDA International)  

Địa chỉ: Ratu Plaza Office Tower,  

23rd floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 9, Jakarta 10270 Indonesia 

Tel: (62-21) 7280-1308/ (62-36) 1747-5823 

Fax: (62-21) 7280-1309 

E-mail: info@cda.co.id 

Web site: http://www.cda.co.id 

Taylor Nelson Sofres (TNS)  

Wisma Metropolitan II, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 20-31, Jakarta 12920 

Tel: (62-21) 252-6022/23 

Fax: (62-21) 252-6369 

E-mail: Raghavan.Srinivasan@tns-global.com 

Website: www.tns-global.com 

PT. Data Consult 
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Địa chỉ: Maya Indah Building, Jl. Kramat Raya No.5-L Jakarta 10450, Indonesia 

Tel: (62-21) 390-4711, 390-1877 

Fax: (62-21) 390-1877 

E-mail: datacon@idola.net.id or info@datacon.co.id 

Website: http://www.datacon.co.id 

Ganesha Aggies Jaya 

Địa chỉ: Jl. Cipete Raya No.11, Jakarta 12430, Indonesia 

Tel: (62-21) 766-8922 

Fax: (62-21) 766-8825 

E-mail: ganesha@ganesha-aggies.com  

smursidi@ptghrsys.com 

Website: www.ganesha-aggies.com  

www.ptghrsys.com 

Mazars 

Địa chỉ: Jl. Sisingamangaraja No. 26, Jakarta 12120, Indonesia 

Tel: (62-21) 720-2605 

Fax: (62-21) 720-2606 

E-mail: contact-jakarta@mazars.co.id 

Website: http://www.mazars.co.id 

Penelitian Hukum Indonesia (PHI) (PT. Terataimas Indocitra) 

Địa chỉ: Graha Iskandarsyah 4-03,  

Jl. Iskandarsyah Raya No.66c, Jakarta 12160, Indonesia 

Tel: (62-21) 270-2383 

Fax: (62-21) 270-2384 

E-mail: patricia@penelitianhukum.com 

Website: www.penelitianhukum.com 

Plansearch Associates 

Địa chỉ: Golden Plaza Blok G 12, Jl. Fatmawati 15, Jakarta 12430 

Tel: (62-21) 759-12390/91 

Fax: (62-21) 759-12392 

E-mail: plans@indo.net.id 

 schwarze@cbn.net.id 

Các công ty luật và các luật sư 
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Địa chỉ: Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, Graha Niaga, 24th Floor,  

Jl. Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 

Tel: (62-21) 250-5125/250-5136 

Fax: (62-21) 250-5392/250-5001 

E-mail: info@abnrlaw.com 

Website: www.abnrlaw.com 

Dyah Ersita & Partners 

Địa chỉ: Graha Aktiva, 3rd Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Block X-1, Kav. 3, Jakarta 
12950 

Tel: (62-21) 520-3171 

Fax: (62-21) 520-3279 

E-mail: dep@sriro.com 

Website: www.sriro.com 

Frans Winarta & Partners (“FWP”) Winarta IP Practoce (“WIP”) 

Địa chỉ: Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit Gading Raya 
Blok A 15-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240. 

Tel: (62-21) 453 2143, 4585 4839 – 40 

Fax: (62-21) 452 0083, 451 6605 

Website FWP: www.franswinarta.com 

            www.winarta-ip.com 

Email FWP: fwp@cbn.net.id 

        fwp_ip@cbn.net.id 

George Widjojo & Partners 

Luật sư và cố vấn pháp luật 

Chuyên gia về sở hữu trí tuệ 

Địa chỉ: Jl. Kali Besar Barat No. 5, Jakarta 11230, Indonesia 

P.O. Box 2102 / JKT 10021 

Tel: (62-21) 691-2226, 692-4533 

Fax: (62-21) 692-3648, 693-0712 

E-mail: information@widjojolaw.com 

 gwidjojo@indosat.net.id 

Website: www.widjojolaw.com 

Hadiputranto, Hadinoto & Partners 

Địa chỉ: The Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 21st floor,  
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Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 

Tel: (62-21) 5155-090/91/92/93 

Fax: (62-21) 5154-840/45/50/55 

Email: tuti.hadiputranto@bakernet.com 

Website: www.hhp.co.id 

Công ty luật KarimSyah  

Địa chỉ: Plaza Mutiara, 7th Floor,  

Jl. Lingkar Kuningan Kav. 1 & 2, Jakarta 12950 

Tel: (62-21) 577-1177 

Fax: (62-21) 577-1947 

E-mail: info@karimsyah.com, kmills@cbn.net.id 

Website: www.karimsyah.com 

Kusnandar & Co 

Địa chỉ: Plaza Asia, 16th Floor, Zone D Jl. Jendral Sudirman Kav. 59, 

Jakarta 12190, Indonesia 

Tel: (62-21) 5140-2020 (Hunting)  

Fax: (62-21) 5140-2021 

E-mail: kusnalaw@kusnandar.com 

Website: http://www.kusnandar.com 

Văn phòng luật Lontoh & Partners 

Địa chỉ: JL. H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Jakarta 10350, Indonesia 

Tel: (62 -21) 392 3355 

Fax: (62-21) 392 3366 

E-mail:  info@lontohpartners.com 

 edwardlontoh@lontohpartners.com 

Lubis Ganie Surowidjojo  

Địa chỉ: Menara Imperium, 30th Fl. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 

Tel: (62-21) 831-5005, 831-5025 

Fax: (62-21) 831-5015, 831-5018 

E-mail: lgs@lgslaw.co.id 

Website: http://www.lgsonline.com 

   www.lgsonline.com 

Makarim & Taira S  

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

73 /74 

 

mailto:tuti.hadiputranto@bakernet.com
http://www.hhp.co.id/
mailto:info@karimsyah.com
mailto:kmills@cbn.net.id
http://www.karimsyah.com/
mailto:kusnalaw@kusnandar.com
http://www.kusnandar.com/
mailto:edwardlontoh@lontohpartners.com
mailto:lgs@lgslaw.co.id


THỊ TRƯỜNG INDONESIA

Investment & Trade Promotion Centre ITPC ● URL:  www.itpc.gov.vn ● Email: itpc@itpc.gov.vn 

74 /74 

 

 

Địa chỉ: Summitmas I, 16th - 17th Fls,  

Jl. Jendral Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190 

Tel: (62-21) 252-1272, 520-0001 

Fax: (62-21) 252-2750, 252-2751, 252 1830 

E-mail: makarim&tairas@makarim.com 

Website: www.makarim.com 

Makes & Partner 

Địa chỉ: Menara Batavia, 7th Floor,  

Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, Indonesia 

Tel: (62-21) 574-7181 

Fax: (62-21) 574-7180 

E-mail: makes@makeslaw.com 

Website: www.makeslaw.com 

Mochtar, Karuwin & Komar  

Địa chỉ: Wisma Metropolitan II, 14th Floor Jl. Jendral Sudirman,  

Kav 31, Jakarta 12920 

Tel: (62-21) 571-1130 

Fax: (62-21) 571-1162, 570-1686 

E-mail: mail@mkklaw.net 

Website: www.mkklaw.net 

Melanita & Partner 

Địa chỉ: Wisma GKBI, 35th Floor,  

Jl. Jendral Sudirman No. 28, Jakarta 10210 

Tel: (62-21) 574-1225 

Fax: (62-21) 574-1226 

E-mail: emelanita@mplaw.co.id 

Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK)  

Địa chỉ: Mayapada Tower, 14th Floor,  

Jl. Jendral Sudirman Kav.28, Jakarta 12920 

Tel: (62-21) 521-2038, 521-2130 

Fax: (62-21) 521-2039 

E-mail: ssek@ssek.com, dgaida@ssek.com 

Website: http://www.ssek.com 
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