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ISRAEL VÀ HÀN QUỐC CHÍNH THỨC KÝ KẾT
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO SONG PHƯƠNG

Ngày 12/05/2021, Israel và Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định 
Thương mại tự do (FTA) song phương sau 5 năm đàm phán. Với Hiệp định 
này, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên ở Châu Á ký kết FTA với Israel, 
và ngược lại, Israel cũng là nước đầu tiên ở khu vực Trung Đông ký kết FTA 
với Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Hiệp định này được kỳ vọng không chỉ 
thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương mà còn khuyến khích việc 
đổi mới công nghệ và hợp tác trong các ngành công nghệ cao giữa Israel 
và Hàn Quốc. 

FTA Israel – Hàn Quốc là một hiệp định thương mại toàn diện, bao gồm các 
cam kết liên quan đến thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, 
thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, hợp tác kỹ thuật…

Theo Hiệp định này, Israel và Hàn Quốc dành cho nhau cam kết cắt giảm 
thuế quan ở mức độ cao. Cụ thể, Israel cam kết sẽ xóa bỏ 95,1% số dòng 
thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Trong đó, thuế quan 
sẽ được xóa bỏ ngay lập tức đối với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của 
Hàn Quốc sang Israel bao gồm: ô tô và phụ tùng, dệt may, mỹ phẩm với 
mức thuế hiện hành tương ứng là 7%, 6-12%, 6% và 12%. Các mặt hàng 
xuất khẩu khác của Hàn Quốc cũng được Israel cắt giảm thuế theo lộ trình 
bao gồm: tủ lạnh, thiết bị y tế, linh kiện điện tử, đồ chơi và trò chơi điện tử 
(game), sản phẩm chất dẻo và hóa chất. 
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Về phía Hàn Quốc, nước này cam kết xóa bỏ 95,2% các sản phẩm nhập 
khẩu của đối tác. Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu 
lực đối với thiết bị sản xuất chíp bán dẫn và muộn nhất là sau ba năm đối 
với mặt hàng thiết bị ứng dụng điện tử của Israel. Các sản phẩm thiết bị 
y tế của Israel đang bị Hàn Quốc áp thuế ở mức 8% sẽ được xóa bỏ theo 
lộ trình 10 năm, phân bón tổng hợp với mức thuế hiện hành 6,5% sẽ được 
xóa bỏ thuế quan trong vòng 5 năm theo FTA này. Các mặt hàng xuất khẩu 
khác của Israel cũng sẽ được Hàn Quốc cắt giảm thuế quan theo lộ trình 
bao gồm máy móc và thiết bị điện, thiết bị cơ khí, mỹ phẩm, sản phẩm 
nhựa/chất dẻo, kim loại, nước trái cây và rượu vang. Hàn Quốc vẫn sẽ duy 
trì mức thuế hiện hành đối với các sản phẩm nông nghiệp như gạo, một 
số loại rau như tỏi, hành, nấm, cà rốt hay thịt đã qua chế biến và các sản 
phẩm sữa, riêng thuế đối với bưởi nhập khẩu từ Israel hiện đang chịu mức 
thuế 30% sẽ được loại bỏ trong vòng 7 năm.

FTA Hàn Quốc – Israel không chỉ tập trung vào việc cắt giảm thuế quan mà 
còn có nhiều điều khoản nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo lập 
khuôn khổ vững chắc để xây dựng nền tảng phát triển kinh tế thông qua 
đẩy mạnh hợp tác trong những ngành công nghệ tiên tiến. Chính vì vậy, 
Hiệp định cũng được kỳ vọng đem lại hiệu ứng tổng hợp cho cả hai bên 
khi tận dụng được các công nghệ nguồn của Israel và thế mạnh sản xuất 
công nghiệp của Hàn Quốc.

FTA này là một trong những nỗ lực của cả Hàn Quốc và Israel trong việc mở 
rộng mạng lưới FTA của mình. Hiện tại, Hàn Quốc đã có 17 FTA đã có hiệu 
lực với nhiều đối tác và khu vực (trong đó có Mỹ, EU, ASEAN, Việt Nam), 03 
FTA đã ký nhưng chưa có hiệu lực và một số FTA đang trong quá trình đàm 
phán. Israel cũng đã có 07 FTA đã có hiệu lực với Mỹ, EU, Canada, EFTA… 
Ngoài ra, Israel cũng đang trong quá trình đàm phán nhiều FTA với các đối 
tác khác trong đó có Việt Nam. 5


