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Các FTA thế hệ mới có gì mới?

 Phạm vi: Rộng hơn

Bao gồm cả các lĩnh vực phi thương mại như Môi trường, Lao 

động, DNNN, SHTT, Mua sắm CP

VD TPP:

 Vấn đề DNNN, Mua sắm CP, Lao động, Môi trường VN lần đầu tiên

đàm phán trong khuôn khổ một FTA

 Mức độ: Sâu hơn

- Cam kết về hàng hóa: xóa bỏ 90-100% thuế NK

VD: TPP hướng tới xóa bỏ 100% thuế NK

- Cam kết về dịch vụ: nhiều FTA hiện nay áp dụng phương pháp

“chọn bỏ” chứ không phải “chọn cho” như trước kia
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Yêu cầu thực thi: cao hơn

TPP: hầu hết các chương đều có những điều khoản về

thực thi và giải quyết tranh chấp

Khả năng tác động thể chế: lớn hơn, 

rộng hơn.
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Tác động thực tế các FTA đã có

8 FTAs đã ký kết

1. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) (1996)

2. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) (2004)

3. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) (2006)

4. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP)(2008)

5. Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) (2009)

6. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia và New Zealand 
(AANZFTA) (2010)

7. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) (2010)

8. Hiệp định Thương mại Tự do Vietnam – Chile (VCFTA) (2012)
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TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

 Sản xuất xuất khẩu có lợi thế hơn từ việc loại bỏ thuế
quan theo các FTA

- Tăng trưởng xuất khẩu (với mức độ tăng trưởng cao hơn so
với giai đoạn trước khi có FTA, đối với phần lớn FTA)

- Tăng trưởng nhập khẩu (với các loại máy móc thiết bị chiếm
tỷ lệ đáng kể trong cơ cấu)
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TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

 Thu hút được nhiều hơn nguồn vốn, công nghệ và trình độ
quản lý từ các đối tác đầu tư đến từ các nước đã có FTA với VN

- 7/10 nước đầu tư lớn nhất vào VN là các nước đã có FTA với VN

- Khoảng 34% vốn FDI liên doanh, liên kết với DN VN

Tác động thực tế các FTA đã có

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài - MPI



TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

 Môi trường kinh doanh thông thoáng và an toàn hơn

- Một loạt các văn bản chính sách, pháp luật quan trọng
được xây dựng/sửa đổi

- Một loạt các chính sách hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường được đưa ra

- Cải cách thủ tục hành chính được triển khai trên diện rộng

- Sự tham gia ít bị động hơn của cộng đồng DN vào chính
sách thương mại quốc tế
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TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC/HẠN CHẾ

 Doanh nghiệp chưa tận dụng được đầy đủ các lợi ích thuế
quan từ các FTA

- Do không biết

- Do không đáp ứng được các điều kiện về quy tắc xuất xứ

- Do thủ tục, trình tự cấp C/O ưu đãi phức tạp, bài toán giữa chi

phí DN bỏ ra và lợi ích thu được từ việc giảm thuế
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Bảng: Tỷ lệ C/O ưu đãi trên kim ngạch xuất khẩu

Nguồn: Bộ Công thương (có bổ sung)

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AFTA 6.07% 7.10% 9.41% 12.76% 11.41% 14.11% 20.20%

AJCEP, 

VJEPA 27.81% 30.52% 31.23%

AKFTA 79.05% 65.79% 90.77% 98%

AANZFTA 8.89% 15.91%

AIFTA 2.39% 7.37%

ACFTA 8.89% 6.30% 9.83% 21.70% 25.23% 23.11% 26.8%
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TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC/HẠN CHẾ

 Xuất khẩu tăng nhưng giá trị gia tăng không cao

- Chủ yếu nguyên liệu thô, hàng gia công

- Tỷ trọng xuất khẩu của các DN FDI ngày càng tăng, từ
dưới 50% (2000-2002) lên 61,4% năm 2013.

 Cạnh tranh khốc liệt với hàng hóa nước ngoài tại
thị trường nội địa

- Nhập siêu tăng mạnh, lại từ các nước có sản phẩm
cạnh tranh với VN (ACFTA, AKFTA)

- Xuất siêu, nếu có, cho tín hiệu không tốt (VD: VJEPA)
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Nguồn: Bộ Công thương

Tác động thực tế các FTA đã có



TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

 Năng suất lao động gia tăng chậm

- 5 năm sau gia nhập WTO NSLĐ tăng thấp hơn nhiều so
với 5 năm trước gia nhập (3,4% so với 5% hàng năm) –
Báo cáo 5 năm WTO MPI

- Tính theo USD năm 1990, NSLĐ của Việt Nam năm 2010
chỉ đạt gần 5,9 nghìn USD, bằng 13,2% của Nhật Bản,
23,3% của Ma-lai-xi-a, 12% của Xin-ga-po, 13,3% của
Hàn Quốc, 46,5% của Trung Quốc, 37% của Thái Lan và
69,9% của Phi-lip-pin.

- Năng suất và hiệu quả của DN đang giảm dần (Bc 5 năm
WTO MPI), DN trong nước đang nhỏ đi (Bc thường niên
DNVN 2013 VCCI).

Tác động thực tế các FTA đã có



TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

• Đã xuất hiện những nhóm bị tổn thương nhiều hơn so với các nhóm
khác

- Nông sản bị cạnh tranh gay gắt trên chính sân nhà (vụ gà, tỏi, trái cây…)

- SMEs hầu như chưa được chuẩn bị: DN điều chỉnh nhiều hơn là tận dụng
cơ hội

• Đã xuất hiện những rào cản ở thị trường các nước có FTA với VN:

- Hàng rào TBT, SPS (kiểm dịch ở biên giới với TQ)

- Các biện pháp phòng vệ thương mại (thép ở một số nước ASEAN)

 Chưa sử dụng được các công cụ bảo vệ

- Các công cụ bảo vệ thị trường nội địa trước hàng nhập khẩu cạnh tranh
không lành mạnh: thiếu cơ chế hỗ trợ sử dụng

- Chưa kiểm soát tốt FDI, gây bất bình đẳng

 Thể chế: Những cải cách lưng chừng
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Cơ hội và thách thức từ các FTA mới

 6 FTAs đang đàm phán

1. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

2. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) 

3. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh thuế quan Nga-
Belarus-Karzakstan (VCUFTA) 

4. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN + 6 (RCEP) 

5. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Khối EFTA (VEFTA

6. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) 
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CƠ HỘI

 Từ các FTAs với các đối tác lớn, trọng yếu (EU, Mỹ) hứa hẹn
mang lại:

- Lợi ích xuất khẩu lớn (đặc biệt đối với các mặt hàng XK chủ lực)

- Cơ hội tiếp cận thiết bị, công nghệ sạch, hiện đại, với giá hợp lý

- Cơ hội phát triển giá trị chuỗi, tăng khả năng liên kết.

- Cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư chất lượng

- Cơ hội cải cách thể chế theo chiều sâu
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CƠ HỘI

 Từ các FTAs với các đối tác hiện có mức độ tự do hóa thương mại
hạn chế (Nga, Belarus…)

Cơ hội xuất khẩu là chủ yếu:

- Loại bỏ thuế quan

- Minh bạch hóa, đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu
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THÁCH THỨC

 Để vuột mất các cơ hội xuất khẩu

- Không biết về cơ hội để tận dụng (TPP – đàm phán kín)

- Không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan

+ Quy tắc xuất xứ mới

+ Thủ tục chứng nhận xuất xứ mới

*   Cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa

*   Thương hiệu Việt??? 
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Cơ hội và thách thức từ các FTA mới

140 triệu $

50 triệu $

68 triệu $

300 triệu $

100 triệu $



THÁCH THỨC

 Đối mặt với các rào cản trá hình mới

- Các vụ kiện phòng vệ thương mại ở các thị trường vốn đã nổi tiếng
“hung hăng”

- Các hàng rào TBT, SPS
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THÁCH THỨC

 Tiêu chuẩn cao vượt quá sức chịu đựng:

- của các nhóm dễ bị tổn thương (nông dân, DN 
nông nghiệp, SMEs)

- của các đối tượng xã hội nhạy cảm (người bệnh, 
người lao động…)
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Mong mỏi của DN

 Khi đàm phán đang diễn ra

- Được tiếp cận thông tin đàm phán

- Được hướng dẫn để xác định, đánh giá tác động đối với doanh 
nghiệp

- Được tham vấn thực chất và thường xuyên

 Khi FTA đã ký kết

- Có thông tin chính xác, đầy đủ, có thể hiểu được về các FTA

- Được hướng dẫn cách thức thực tế để tận dụng các cơ hội từ
các FTA

- Được tư vấn về các FTA khi cần
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Mong mỏi của DN

 Bài học kinh nghiệm được rút ra và xử lý
hiệu quả

- Trong bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương

- Trong bảo vệ thị trường cạnh tranh công bằng và
ổn định

- Trong bảo vệ lợi ích hợp pháp của DN ở nước
ngoài

- Trong cải cách thể chế triệt để và quyết liệt

 Ở khía cạnh chiến lược chung

- Tác động giao thoa của các FTA?

- Giải pháp tổng thể cho nền kinh tế - ngành - DN 
trước hội nhập?

- Tận dụng đà để phát triển?
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