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Đầu tư ở Campuchia 

• Tính đến tháng 10/2011, đầu tư được tập trung chủ yếu vào 
những lĩnh vực sau:  
– Nông nghiệp (46.89%),  

– Dệt may (32%),  

– Du lịch (5.13%),  

– Khai khoáng (3.52%) và 

– Viễn thông (0.29%) 
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Chuyển nhượng đất ở Campuchia 
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• Chuyển nhượng đất vì mục đích kinh tế: 
2,289,490 ha 

• Khai khoáng: 2,027,979 ha 

• Đặc khu kinh tế: 22 areas   

• 52 công ty Việt Nam trong tổng số 272 công ty 
(Chủ yếu đầu tư vào nông nghiệp) 

 



Bản đồ chuyển nhượng đất ở Campuchia 
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Đầu tư Việt Nam ở Campuchia 
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• Thương mại song phương Việt Nam - Campuchia:  

– 2.8 tỷ USD năm 2011 

– 3.3 tỷ USD năm 2012 

• Các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang 
Campuchia là xăng dầu, vật liệu xây dựng, thiết bị 
công nghệ thông tin, máy móc nông nghiệp, phân 
bón và hàng hóa tiêu dùng 

• Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm 
nông nghiệp như gạo, ngô, sắn, mủ cao su và đồ nội 
thất. 



Đầu tư Việt Nam ở Campuchia 
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• 40.7% đầu tư Việt Nam cho nông nghiệp, đặc biệt là 
các dự án trồng cao su,  

• 34.2% cho năng lượng,  

• 10.5% cho tài chính ngân hàng,  

• 6% cho viễn thông,  

• 4% cho hàng không và phần còn lại cho khai khoáng 

 

• Là nhà Đầu tư lớn thứ 5 ở Campuchia 



Đầu tư tại Lào 
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• VN là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào, tiếp theo là Thái Lan 

• Khai khoáng là lĩnh vực phổ biến nhất của các nhà đầu tư 
nước ngoài,  

• VN đã đầu tư 429 dự án với giá trị khoảng US$4.9 tỷ từ 1989 
đến 2011 

• Thái Lan đầu tư vào 742 dự án trị giá $4 tỷ,  

• Trung Quốc đứng thứ 3 với 801 dự án, với giá trị tổng cộng là 
$3.9 tỷ.  

• Các nhà đầu tư lớn khác bao gồm Hàn Quốc, Pháp, Malaysia, 
Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore và Mỹ. 

• Lào và VN có kế hoạch tăng thương mại song phương từ 
US$725 triệu hiện nay lên US$2 tỷ vào năm 2015 và lên US$5 
tỷ vào năm 2020 



Đầu tư tại Lào 
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• 50 dự án đầu tư trong khu vực tam giác phát triển 
giữa 3 quốc gia với tổng vốn đầu tư $1.65 tỷ do các 
công ty Việt Nam thực hiện, chiếm 22.9% tổng số dự 
án và 47.5% tổng vốn từ Việt Nam. 



Các lĩnh vực đầu tư tại Lào 
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• Khai khoáng: 27% tổng FDI 

• Phát điện: 25%  

• Và nông nghiệp, dịch vụ, sản xuất, khách sạn, nhà 
hàng, viễn thông, xây dựng, công nghiệp và ngân 
hàng là những lĩnh vực ưa thiwhcs của các nhà đầu 
tư ngoại.  



FDI của Việt Nam 

11 2012: http://www.vietnam-report.com/vietnam-fdi/ 



FDI của Việt Nam 
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Mặt tích cực của FDI 
• Lào: Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Mảnh đất của vô số 

những cơ hộ và sự thành công”  

• Công ty KPMG (đóng ở Campuchia và VN):  
– Campuchia Thành viên ASEAN đề xuất các lợi ích thương mại khu vực 

– Thành viên WTO từ 2004 hội nhập thương mại tăng 

– Miễn thuế hoặc ưu đãi xuất khẩu sang hầu hết các nền kinh tế phát 
triển 

– Chi phí lao động thấp nhất ở châu Á và một lực lượng lao động năng 
động 

– Môi trường đầu tư thuận lợi. 

• Vấn đề công bằng trong phân phối của cải và lợi ích 
chung cho xã hội không bao gồm trong cuộc thảo 
luận về tác động của FDI 
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Xung đột đất đai ở Campuchia 

- 2.1 triệu ha đất cho chuyển nhượng vì mục đích kinh tế như 
phát triển sản xuất nông nghiệp trên quy mô công nghiệp 

- Khoảng 400,000 đến 700,000 người bị ảnh hưởng vì mất đất; 
nghĩa là lợi ích phát triển chưa rõ ràng 

- Lợi nhuận thuộc về những người đứng đầu có mối quan hệ 
với những thành viên cao cấp của Chính phủ  
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Ảo tưởng của sự phát triển 
• Khu vực nông thôn được dành quá ít lợi ích từ sự phát triển 

• Không có ghi nhận về việc lợi nhuận từ chuyển nhượng đất 
được dùng cho phát triển kinh tế và xã hội ở nơi người dân 
phải chuyển nhượng đất 

• Những ảnh hưởng tiêu cực được ghi nhận bao gồm: hủy hoại 
môi trường, mai một các gias trị văn hóa bản địa và cộng 
đồng, gia tăng khoảng cách giàu nghèo, khó khăn trong việc 
tiếp cận với nguồn nước sạch và vệ sinh, cưỡng chế thu hồi 
đất và phản ứng quân sự và bạo lực trong công đồng bị ảnh 
hưởng. 

• Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc trong báo cáo cuối 
năm 2012 đã nói “đấu tranh để có thể hiểu thấu đáo những 
lợi ích của chuyển nhượng đất đai” 
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Bản đồ tỉnh Ratanakiri 
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Xã Sre Khtum: Tranh chấp đất đai khi chuyển nhượng đất vì 
mục đích kinh tế 
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Xem xét lại tác động của FDI 

• Người nông dân canh tác quy mô nhỏ sống dựa vào 
đất và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đâu là lựa chọn 
thay thế cho những người dân nghèo này? 

• Sự tham gia vào sự phát triển. Chỉ là tận dụng nhân 
công giá rẻ? 

• Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo 
trước và được cung cấp thông tin trong các dự án 
phát triển 

• Khuôn khổ pháp lý của Campuchia chỉ cho phép sáp 
nhập (thu hồi) đất phục vụ mục đích công 
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សូមអរគុណ! 
Cám ơn!  


