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ASEAN - THÚC ĐẨY 
CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 
VỚI CÁC ĐỐI TÁC LỚN

Tại Hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN - Canada lần thứ 10 ngày 
17/11/2021, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Canada đã 
thông báo về việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) 
ASEAN - Canada. Đây có thể coi là kết quả tất yếu của mối quan hệ kinh tế 
gắn kết từ lâu giữa hai bên. 

Canada là đối tác đối thoại của ASEAN từ năm 1977. Kể từ đó đến nay, 
Canada đã và đang đóng góp những nguồn lực quan trọng giúp thúc đẩy 
sự phát triển của khu vực ASEAN. Kể từ năm 2000, Canada đã cung cấp 
gần 3,7 tỷ CAD (2,96 tỷ USD) nhằm hỗ trợ ASEAN và các quốc gia thành 
viên. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 khó khăn, Canada cũng công 
bố đóng góp 3,5 triệu CAD cho Quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN trong 
5 năm tới, đồng thời hỗ trợ ASEAN một gói vật tư y tế trị giá 4,5 triệu CAD.

Quan hệ thương mại, đầu tư giữa ASEAN và Canada trong những năm qua 
đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Về thương mại, theo số liệu thống kê 
của ITC Trademap, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa ASEAN và Canada 
đã tăng lên gấp 1,5 lần trong 1 thập kỷ qua, từ 10,8 tỷ USD năm 2010 lên 
16,21 tỷ USD năm 2020. Đặc biệt, xuất khẩu của ASEAN sang Canada vẫn 
tăng nhẹ trong năm 2020 so với 2019 mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
COVID-19. Về đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Canada vào 
ASEAN cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ trong vòng 10 năm, giá trị 
đầu tư FDI của Canada tại ASEAN đã tăng lên gần gấp 5 lần, từ 1,23 tỷ 
USD vào năm 2010 lên 5,1 tỷ USD vào năm 2020 (Cổng thông tin dữ liệu 
ASEAN). 

Việc khởi động đàm phán về một FTA chung cho thấy mối quan hệ kinh 
tế giữa ASEAN và Canada ngày càng gắn bó, đánh dấu một cột mốc quan 
trọng trong mối quan hệ giữa hai Bên. Nếu được ký kết, Hiệp định được 
kỳ vọng sẽ tạo ra các cơ hội lớn cho thương mại và đầu tư giữa ASEAN và 
Canada. Hiện tại, hai Bên đang tiến hành thảo luận về các bước tiếp theo, 
bao gồm vòng đàm phán đầu tiên cho Hiệp định này.
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