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FTA CAMPUCHIA - HÀN QUỐC
CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC

Sau 60 ngày kể từ thời điểm Campuchia nhận được Công hàm về việc đã 
hoàn tất các thủ tục nội bộ từ phía Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự 
do giữa Campuchia và Hàn Quốc (CKFTA) đã chính thức có hiệu lực kể 
từ ngày 01/12/2022. Hiệp định này bắt đầu được khởi động đàm phán từ 
tháng 7/2020, chính thức được ký kết vào ngày 21/10/2021, và phải mất 
hơn một năm sau mới bắt đầu được đưa vào thực thi. 

Về nội dung, CKFTA gần như chỉ tập trung vào thương mại hàng hóa, bao 
gồm các cam kết về cắt giảm thuế quan; quy tắc xuất xứ; hải quan và 
tạo thuận lợi thương mại; phòng vệ thương mại; hợp tác kinh tế và minh 
bạch hóa. CKFTA là Hiệp định thương mại tự do song phương thứ 2 của 
Campuchia, sau Hiệp định thương mại tự do giữa Campuchia và Trung 
Quốc đã có hiệu lực từ tháng 01/2022.

Trong Hiệp định CKFTA, Campuchia và Hàn Quốc dành cho nhau cam kết 
cắt giảm thuế quan ở mức độ tương đối cao. Cụ thể, Campuchia sẽ xóa 
bỏ 93,8% số dòng thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc. 
Ngược lại, Hàn Quốc cũng sẽ xóa bỏ thuế cho 95,6% hàng hóa nhập khẩu 
từ Campuchia. Theo đó, những sản phẩm dự kiến được hưởng lợi nhiều 
nhất từ việc dỡ bỏ thuế quan này bao gồm các sản phẩm ô tô, điện tử và 
dược phẩm của Hàn Quốc; và mặt hàng may mặc, giày dép, túi xách, nông 
sản, phụ tùng, cao su, sản phẩm công nghiệp nhẹ và linh kiện điện tử của 
Campuchia. 

Trong 11 tháng đầu năm 2022, thương mại hai chiều giữa Campuchia 
và Hàn Quốc đạt khoảng 711 triệu USD, tăng 1,01% so với năm trước đó. 
Việc thực thi CKFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất 
nhập khẩu giữa Campuchia và Hàn Quốc, hỗ trợ phục hồi hai nền kinh tế 
sau đại dịch cũng như ứng phó với những biến động kinh tế trên thế giới    
hiện nay. ■


