Campuchia đẩy nhanh tiến trình hội nhập

CAMPUCHIA ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP
Năm 2020 được xem là năm ấn tượng của quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế của Campuchia với các bước đi quan trọng, đặc biệt thông qua việc đàm
phán, ký kết các Hiệp định thương mại tự do.
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Chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc – Campuchia
Ngày 12/10/2020, Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc – Campuchia đã
chính thức được ký kết chỉ sau 10 tháng kể từ thời điểm khởi động đàm phán
vào tháng 01/2020. Đây là Hiệp định thương mại tự do song phương đầu tiên
của Campuchia.
Hiệp định này bao gồm các cam kết trong nhiều lĩnh vực như thương mại
hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, thương mại điện
tử… Trước đó, giữa Campuchia và Trung Quốc đã có một FTA chung đã được
thực thi là FTA ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) với nhiều cam kết ưu đãi thuế
quan. So với ACFTA, Hiệp định mới này bổ sung thêm vào danh sách loại bỏ
thuế 340 sản phẩm mới bao gồm thủy hải sản, hạt điều, tỏi, ớt…, giúp 97,53%
hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ được miễn thuế hoàn
toàn. Đổi lại, Campuchia cũng cam kết xóa bỏ thuế quan cho khoảng 90%
dòng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm cả những dòng hàng thế
mạnh của Trung Quốc như hàng dệt may, điện tử...
Hiệp định mới được đánh giá là sẽ giúp Campuchia đa dạng hóa nền kinh tế
và hỗ trợ định hướng phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu của nước này.
Đồng thời, Hiệp định được cho là một nhân tố để đẩy nhanh tiến độ thực
hiện Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc ở khu vực Đông
Nam Á.
Năm 2019, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Campuchia đạt 9,42
tỷ USD, tăng 27,29% so với năm 2018. Hiệp định thương mại mới ký kết được
kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại giữa hai nước, góp phần hồi phục
kinh tế sau tác động từ đại dịch COVID-19.5
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