
Campuchia đẩy nhanh tiến trình hội nhập

52 | DOANH NGHIỆP VÀ TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI

Ngày 09/07/2020, Hàn Quốc và Campuchia tuyên bố chính thức khởi động 
tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) sau hơn 01 năm nghiên 
cứu tiền khả thi từ tháng 03/2019. Hai bên kỳ vọng sẽ sớm đạt được thỏa 
thuận trong năm 2021 để hỗ trợ tiến trình hồi phục kinh tế sau đại dịch 
COVID-19.

Ngay sau khi tuyên bố khởi động, vòng đàm phán đầu tiên của hiệp định đã 
được tiến hành vào cuối tháng 07/2020. Tại đây, Hàn Quốc và Campuchia đã 
thảo luận những lĩnh vực quan tâm chính như mở cửa thị trường hàng hóa, 
dịch vụ và phác thảo sơ bộ đề cương Hiệp định. Vòng đàm phán thứ hai được 
tổ chức vào đầu tháng 09/2020, với nội dung chính là thiết lập danh sách sản 
phẩm được hưởng ưu đãi thuế quan và các biện pháp tăng cường quan hệ 
song phương. Dự kiến Hiệp định sẽ bao gồm 06 Chương chính về các lĩnh 
vực thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại, thủ tục hải 
quan và thuận lợi hóa thương mại, hợp tác kinh tế, và khung pháp lý.

Nếu trở thành hiện thực, Hiệp định này có thể giúp Campuchia và Hàn Quốc 
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời cũng củng cố chính sách mở 
rộng kinh tế “hướng Nam” của Hàn Quốc.

Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại song phương Hàn Quốc và Campuchia 
đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2018. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa từ Hàn Quốc trị giá 697 triệu USD, đạt thặng dư tới 361 triệu USD 
với thị trường Campuchia. Hiện tại, Campuchia đang là đối tác xuất khẩu lớn 
thứ 58 của Hàn Quốc.

Ngoài hai FTA song phương này, Campuchia cũng đang muốn thiết lập FTA 
với nhiều nền kinh tế lớn khác trong tương lai gần như Nhật Bản, Australia, 
New Zealand, Ấn Độ và Mỹ.

Campuchia cũng là một thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Khu vực 
(RCEP) được ký kết tại Việt Nam giữa ASEAN với 05 đối tác là Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.5
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