
Indonesia – Cấm Xuất Khẩu Khoáng Sản Chưa Chế Biến 

Ngày 6 tháng 1 năm 2014.  

Tháng 5 năm 2012, các Quản lý đã thông báo tới các Hội Viên trong một bài tin trên trang web 

về việc áp dụng lệnh cấm của Chính Phủ Indonesia liên quan đến xuất khẩu khoáng sản chưa chế 

biến như quặng niken, bauxit và cát chứa sắt. Lệnh cấm này là một phần của chiến dịch nhằm 

khuyến khích các công ty khai thác khoáng sản xây dựng các nhà máy luyện quặng ở Indonesia 

và áp dụng đối với các nhà xuất khẩu không có các giấy phép và không được chấp thuận. Tuy 

nhiên, các công ty cam kết xây dựng nhà máy luyện quặng, tạm thời được cấp phép xuất khẩu 

khoáng sản chưa chế biến. Lệnh cấm này đã được thu hồi vào cuối năm 2012 sau một vụ kiện ở 

Tòa Án Tối Cao, làm tăng đáng kể số lô hàng vận chuyển. 

Trong một diễn biến gần đây, đại lý của Hội P&I Spica Services, Jakarta đã thông báo rằng có 

một bài báo đã được đăng trên báo chí của Indonesia khẳng định rằng một phần của luật ban đầu, 

cụ thể là việc cấm xuất khẩu các khoáng sản chưa chế biến, sẽ có hiệu lực vào ngày 12 tháng 1 

năm 2014 như kế hoạch ban đầu. Mặc dù việc xuất khẩu tất cả các khoáng sản chưa chế biến có 

thể sẽ bị cấm từ ngày này, dường như các hàng hóa như trên có thể tiếp tục được vận chuyển ra 

ngoài Indonesia bởi các nhà xuất khẩu có giấy phép xuất khẩu hợp lệ và được cấp phép  xuất 

khẩu đối với các lô hàng cụ thể. Tuy nhiên, vì các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra ở Indonesia, 

phạm vi chính xác của lệnh cấm này có thể thay đổi vào thời điểm thích hợp, có thể giảm bớt các 

yêu cầu pháp luật , ví dụ, nếu các công ty khai thác khoáng sản sẵn sàng trả thuế xuất khẩu cao 

hơn để xuất khẩu một số khoáng sản chưa chế biến của họ.  

Thực trạng liên quan đến than Indonesia hiện chưa rõ, nhưng người ta nghĩ rằng các loại than 

thường được xuất khẩu sẽ không bị ảnh hưởng trong ngắn hạn. Các hội viên có các tàu đang xếp 

hàng hoặc có ý định xếp hàng  khoáng sản chưa chế biến ở các cảng Indonesia mà không hoàn 

thành trước ngày 12 tháng 1 năm 2014 phải kiểm tra xem nhà xuất khẩu đã có giấy phép cần 

thiết và được chấp thuận vận chuyển hay chưa. Nếu nhà xuất khẩu không có các giấy tờ như vậy 

cần lưu ý rằng các tàu không hoàn thành xếp hàng cho đến sau 12 tháng 1 năm 2014 có thể gặp 

trở ngại dẫn đến chậm trễ và tranh chấp hoặc có thể phải dỡ hàng trước khi được phép khởi hành 

khỏi Indonesia.  

Vì vậy các Hội Viên có các tàu đang xếp hoặc sẽ xếp các hàng hóa khoáng sản chưa chế biến ở 

các cảng Indonesia, hoặc những Hội viên có thể đang cân nhắc làm như vậy, nên xác nhận rằng 

nhà xuất khẩu đã được cấp các giấy tờ cho phép và chấp thuận xuất khẩu cần thiết. Các bản sao 

có thể gửi đến Hội P&I sau đó để đại lý sở tại của Hội P&I kiểm tra tính hợp lệ và độ xác thực 

của văn bản.  

Các Hội Viên yêu cầu bất kỳ hướng dẫn gì thêm cần liên hệ với phòng Đề phòng và Hạn chế 

Tổn Thất 
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