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Quý Bạn đọc đang cầm trên tay Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do
hóa thương mại”, ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm
WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương
mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận
chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc
tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương
mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới. Với cách tiếp cận
thực tiễn và các phân tích cụ thể từ góc nhìn của doanh nghiệp,
Bản tin hy vọng mang tới những thông tin hữu ích cho các
doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu,
chuẩn bị kế hoạch và triển khai hành động, tận dụng hiệu quả
các lợi ích từ quá trình tự do hóa thương mại của Việt Nam.

Trung tâm WTO và Hội nhập hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và các góp ý của
độc giả để ngày càng hoàn thiện hơn Bản tin này. Mọi thông tin và góp ý xin gửi về:
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EVFTA – mừng đấy, mà Vẫn lo đấy
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Năm 2018, chính sách của ông Trump 
chuyển sang bước can thiệp trực tiếp 
vào dòng chảy thương mại hàng hóa, 
mà cụ thể là dựng lên các hàng rào 
thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu 
vào Mỹ với nhiều lý do khác nhau.
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uối tháng 6/2018, tin 
từ EU cho hay Hiệp 
định Thương mại tự 

do Việt Nam – EU (EVFTA) 
được tách làm hai nửa. Nửa 
lớn hơn, hiệp định về thương 
mại, đã hoàn tất việc rà soát 
pháp lý. Nửa nhỏ hơn, hiệp 
định về bảo hộ đầu tư, cũng 
hoàn thành thảo luận. Đó là 
một tin mừng. Nhưng chỉ mới 
làm vơi một phần nhỏ những 
nỗi lo phía trước…

Một bước đi đã chờ đợi 
rất lâu

Với những người từ hơn hai 
năm nay chờ đợi một bước 
tiến thêm trong quá trình bắc 
cây cầu thông thương giữa 

Việt Nam với “siêu thị trường” 
27 nền kinh tế, tin từ EU tuần 
trước quả là tin tốt.

Rốt cuộc thì hiệp định vốn đã 
hoàn tất đàm phán từ tháng 
12/2015 này đã đi thêm được 
một bước, về nguyên tắc chỉ 
là kỹ thuật thôi, nhằm soát 
xét những lỗi còn sót, làm 
rõ những từ ngữ còn mơ hồ, 
nhưng không thể thiếu trên 
con đường đi tới ký kết chính 
thức, và sau đó là phê chuẩn 
để có hiệu lực.

Tương lai hiện thực hóa con 
đường ưu tiên giữa Việt Nam 
và EU đã gần hơn được một 
quãng. Những kỳ vọng lợi ích từ 
thị trường 512 triệu dân, chiếm 
xấp xỉ một phần năm tổng kim 

ngạch của xuất khẩu Việt Nam, 
cũng gần hơn một bước. Nếu 
chỉ nhìn từ con số tuyệt đối, kỳ 
vọng từ việc có thể hưởng ưu 
đãi thuế quan vào 27 thị trường 
mà trước nay chúng ta chưa 
từng có FTA nào này vượt xa 
kỳ vọng từ Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ Xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) – với 
cơ hội gia tăng chỉ chủ yếu ở 03 
thị trường mới, Canada, Mexico 
và Peru.

Cũng như vậy, những dự báo 
về khoản 3.2 tỷ đô la Mỹ phúc 
lợi tăng thêm cho Việt Nam 
chỉ trong 3 năm đầu EVFTA 
có hiệu lực, hay khả năng 
tăng thêm 2,5% trong tổng thu 
nhập quốc nội sẽ bớt xa xôi 
hơn một chút. 

EVFtA – mừng đấy, mà vẫn lo đấy

C

n  TIN TứC

TIN VIỆT NAM
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Mà chẳng nói đâu xa, trong bối 
cảnh thương mại thế giới đầy 
những bất ổn, lúc nào cũng 
ngấp nghé bờ vực của chiến 
tranh thương mại, bảo hộ, rồi 
thì trả đũa lẫn nhau giữa các 
nền kinh tế lớn hiện nay, một 
cánh cửa ưu tiên ổn định với 
thị trường EU là điều rất có ý 
nghĩa với doanh nghiệp Việt 
Nam.

Nhiều bước đi 
gập ghềNh phíA trước

Trong thông cáo báo chí của EU 
về sự kiện này, có một đoạn mà 
có lẽ không phải ai cũng chú ý: 
“Ủy ban (châu Âu) sẽ … khởi 
động quá trình rà soát pháp lý 
đối với văn kiện IPA (hiệp định 
bảo hộ đầu tư), mở đường cho 
việc ký kết và hoàn tất cả hai 
hiệp định này”. Đoạn này giải 
thích tại sao tiêu đề của thông 

cáo này lại là “EU và Việt Nam 
hoàn tất thảo luận về thương 
mại và đầu tư”, mà không phải 
là “EU và Việt Nam hoàn tất rà 
soát pháp lý hiệp định thương 
mại và đầu tư”.

Điều này có nghĩa là gì? Là 
việc rà soát pháp lý, tưởng dễ 
mà lại kéo dài lê thê kia, rốt 
cục vẫn chỉ mới xong với hiệp 
định thương mại mà thôi. Hiệp 
định bảo hộ đầu tư vừa mới 
tách ra bây giờ mới bước vào 
giai đoạn rà soát pháp lý. Và 
đâu đó có một ám chỉ mơ hồ, 
rằng hai hiệp định này mặc dù 
tốc độ không song hành nhưng 
sẽ được EU xem xét đồng thời? 
Nếu điều này là đúng, con 
đường đi tới ký kết hiệp định 
dù là thương mại hay đầu tư 
với EU chẳng phải vẫn còn xa? 
Và bước đi vừa đạt được – “rà 
soát pháp lý” chẳng phải mới 
chỉ là một nửa bước đi?

Theo quy trình về thẩm quyền 
đàm phán, ký kết và phê 
chuẩn các hiệp định mở cửa 
thương mại, đầu tư thì các 
hiệp định mà Ủy ban châu 
Âu đi đàm phán về, sau khi 
hoàn tất rà soát pháp lý, sẽ 
được dịch thuật ra các ngôn 
ngữ chính thức của EU để 
chuyển cho Hội đồng châu 
Âu. Cơ quan với 27 thành viên 
đại diện các nền kinh tế EU 
này sẽ xem xét, quyết định 
việc ký chính thức hiệp định. 
Sau đó văn kiện tiếp tục được 
chuyển tới Nghị viện châu 
Âu, với thành viên là hơn 750 
đại biểu cử tri toàn châu Âu, 
để phê chuẩn. Tiếp đó nữa, 
quy trình rẽ sang hai hướng 
khác nhau: hiệp định thương 
mại sẽ có hiệu lực theo cam 
kết; còn hiệp định bảo hộ 
đầu tư sẽ tiếp tục phải được 
phê chuẩn bởi tất cả 27 nước 
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thành viên theo thủ tục nội bộ 
của từng nước trước khi có thể 
có hiệu lực. 

Đặt hai hiệp định thương mại 
và bảo hộ đầu tư mà chúng ta 
đang có với EU vào quy trình 
nói trên, có thể hình dung con 
đường trước mắt còn dài và 
gập ghềnh biết bao.

Tất nhiên, chúng ta vẫn có 
những hy vọng nhất định.

Hiệp định thương mại vốn là 
phần nội dung lớn, cũng phức 
tạp nhất, gây tranh cãi nhất 
trong quá trình đàm phán 
EVFTA giữa Việt Nam và EU, 
nay đã hoàn tất rà soát pháp 
lý. Phần còn lại về bảo hộ đầu 
tư vốn không quá dài, có thể 
việc rà soát cũng sẽ đơn giản 
hơn, nhanh chóng hơn. 

Thêm nữa, khả năng EU xem 
xét hai hiệp định theo hai đợt 
riêng không phải là hoàn toàn 

không có. Lấy ví dụ của Nhật 
Bản, hiệp định thương mại mà 
nước này hoàn tất đàm phán 
với EU cuối năm ngoái, nay 
đã được hoàn tất và chuẩn bị 
trình Hội đồng châu Âu ký 
chính thức mà không chờ hiệp 
định bảo hộ đầu tư (lúc này 
vẫn đang trong quá trình đàm 
phán). 

Tuy nhiên, để những hy vọng 
nói trên thành hiện thực, còn 
cần rất nhiều các nỗ lực cả về 
chuyên môn và chính trị ngoại 
giao của cả hai Bên trong việc 
thúc đẩy các tiến trình này. 
Trong đó, tiếng nói ủng hộ 
của các đối tác của Việt Nam 
tại EU, của các doanh nghiệp 
EU đang làm ăn ở Việt Nam 
và sẽ được hưởng lợi đáng kể 
từ EVFTA đến các cơ quan có 
thẩm quyền ở châu Âu cũng 
đặc biệt quan trọng để đẩy 
nhanh việc này.

hiệp định thương mại tự do Việt 
nam – Eu (EVFTA) là một FTA thế 
hệ mới giữa Việt nam và 28 nước 
thành viên Eu. EVFTA, cùng với 
hiệp định đối tác Xuyên Thái bình 
dương (Tpp), là hai FTA có phạm 
vi cam kết rộng và mức độ cam 
kết cao nhất của Việt nam từ trước 
tới nay.

hiệp định này đã chính thức kết 
thúc đàm phán vào 01/12/2015 
và công bố văn bản hiệp định vào 
01/02/2016. ngày 26/6/2018, một 
bước đi mới của EVFTA được thống 
nhất. Theo đó, EVFTA được tách 
làm hai hiệp định, một về thương 
mại và một về đầu tư. cùng ngày, 
hai bên công bố chính thức hoàn 
tất việc rà soát pháp lý đối với hiệp 
định Thương mại. Tuy nhiên, với 
hiệp định bảo hộ đầu tư (nay có 
tên là ipA), hai bên mới chỉ kết thúc 
những thảo luận ban đầu.
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gày 25/06/2018, Phòng 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam 

(VCCI) đã phối hợp với Bộ 
Công Thương và Đoàn công tác 
của Bộ Thương mại Mỹ tổ chức 
Hội thảo “Xu hướng mới trong 
Pháp luật và Thực tiễn Phòng 
vệ thương mại ở Mỹ: Cập nhật 
thông tin và khuyến nghị cho 
Doanh nghiệp” tại Hà Nội. Hội 
thảo cập nhật những thông tin 
mới nhất về pháp luật và thực 
tiễn áp dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại (chống 
bán phá giá, chống trợ cấp và 
tự vệ) của Mỹ và Việt Nam 

trong thời gian qua.

Không có nhiều thay đổi trong 
pháp luật về phòng vệ thương 
mại của Mỹ nhưng thực tiễn 
số vụ kiện ngày càng gia tăng

Trong phần trình bày của mình, 
các chuyên gia Mỹ khẳng định 
pháp luật của Mỹ về kiện chống 
bán phá giá, chống trợ cấp 
và tự vệ không có nhiều thay 
đổi trong thời gian qua. Thay 
đổi đáng kể nhất liên quan tới 
Điều khoản về Tình trạng Thị 
trường Đặc biệt - Particular 
Market Situation (PMS) trong 
Phần 504 của Đạo luật Mở rộng 

Ưu đãi Thương mại 2015. Điều 
khoản PMS này cho phép cơ 
quan điều tra Mỹ được áp dụng 
phương pháp tính toán thay 
thế (không dùng dữ liệu trực 
tiếp của doanh nghiệp bị điều 
tra mà thay thế bằng dữ liệu từ 
các nhà sản xuất của một nước 
thứ ba) trong trường hợp vụ 
việc được xác định là có “tình 
trạng thị trường đặc biệt” - nơi 
các chi phí sản xuất tại nước bị 
điều tra được Mỹ cho là không 
phản ánh chính xác chi phí 
sản xuất trong điều kiện thương 
mại thông thường - Tuy nhiên, 
điều khoản PMS là điều khoản 

Xu hướng mới trong phòng vệ thương mại 
tại Mỹ và quy chế kinh tế thị trường cho 

Việt Nam

N
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áp dụng chung cho các trường 
hợp nền kinh tế thị trường nếu 
rơi vào tình trạng PMS, trong 
khi Việt Nam hiện vẫn đang 
bị Mỹ xếp vào nhóm các  nền 
kinh tế phi thị trường. Vì vậy, 
hiện Việt Nam chưa phải là đối 
tượng của Điều khoản PMS mới 
này.

Mặc dù không có nhiều thay 
đổi về pháp luật phòng thương 
mại nhưng trên thực tế số 
lượng các vụ kiện về phòng vệ 
thương mại của Mỹ trong thời 
gian qua đã gia tăng nhanh 
chóng. Chỉ tính riêng các vụ 
kiện chống bán phá giá và 
chống trợ cấp, thì trong vòng 
6 tháng đầu năm 2018 số vụ 
khởi xướng điều tra đã lên tới 
53 vụ trong khi con số này của 
cả năm 2017 là 73 vụ, cao hơn 
nhiều so với 56 vụ của năm 
2016. Tổng số lệnh áp thuế 

chống bán phá giá và chống 
trợ cấp đang có hiệu lực của 
Mỹ cho tới thời điểm hiện tại 
là hơn 400 lệnh, trong đó có 
10 lệnh áp thuế đối với các 
sản phẩm của Việt Nam như 
thuế chống bán phá giá đối 
với tôm đông lạnh, cá tra, ống 
thép, túi nhựa… 

Tin mừng là theo các chuyên 
gia Mỹ thì tỷ trọng hàng nhập 
khẩu bị áp thuế chống bán 
phá giá hoặc thuế chống trợ 
cấp của Mỹ chỉ chiếm 1,5% 
trong tổng lượng hàng hóa 
nhập khẩu của Mỹ. Tất nhiên, 
chúng ta cũng hiểu rằng đây 
chỉ là tỷ lệ trung bình, hoàn 
toàn không đại diện cho tỷ 
trong hàng hóa bị áp thuế ở 
Mỹ của một nước xuất khẩu 
cụ thể, hay của một mặt hàng 
cụ thể. Trên thực tế, với một 
số nước xuất khẩu, một số 

nhóm mặt hàng, tỷ lệ này là 
rất cao.

Mỹ chưa có ý định xem xét lại 
quy chế nền kinh tế thị trường 
cho Việt Nam

Theo pháp luật nội địa của 
Mỹ, hiện Mỹ đang xếp Việt 
Nam trong nhóm 11 quốc gia 
có nền kinh tế phi thị trường 
bên cạnh Trung Quốc, Belarus, 
Armenia,… Theo tiêu chí Mỹ, 
một quốc gia được công nhận 
là có nền kinh tế thị trường 
khi nền kinh tế đó phải đảm 
bảo (i) sự tự do cạnh tranh 
giữa các doanh nghiệp trong 
nền kinh tế; và (ii) các hoạt 
động trong nền kinh tế phải 
tuân theo quy luật trong nền 
kinh tế thị trường. Nói cách 
khác, can thiệp của Chính phủ 
vào các hoạt động kinh tế cần 
được giảm thiểu đến mức tối 
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đa. Các tiêu chí này sẽ được 
xem xét trên cơ sở phân tích 
06 yếu tố về mức độ chuyển 
đổi đồng tiền, tiền lương, đầu 
tư, kiểm soát của chính phủ 
trong sản xuất và chuỗi cung 
ứng, và các yếu tố phù hợp 
khác. Theo các chuyên gia 
Mỹ thì danh sách các quốc gia 
có nền kinh tế phi thị trường 
không phải là bất biến, một 
nền kinh tế có thể được đưa 
ra khỏi danh sách này nếu Mỹ 
xét thấy đã bảo đảm các tiêu 
chí kinh tế thị trường. Cho 
tới nay, đã có 11 nền kinh tế 
được công nhận. Tuy nhiên, 
lần cuối cùng mà Mỹ làm 
việc này đã là cách đây 12 
năm (với Ukraine, năm 2006). 
Trả lời một câu hỏi trong Hội 
thảo, rằng có phải Đoàn công 
tác Mỹ lần này sang Việt Nam 
để xem xét đưa Việt Nam ra 

khỏi danh sách nền kinh tế 
phi thị trường không, chuyên 
gia Mỹ cho biết “Mỹ chưa 
khởi động quá trình xem xét 
này với Việt Nam”.

Việc bị coi là nền kinh tế phi 
thị trường gây ra nhiều bất lợi 
cho Việt Nam trong các vụ 
điều tra chống bán phá giá, 
chống trợ cấp. Cụ thể, khi 
tính biên độ phá giá đối với 
trường hợp nước xuất khẩu là 
nền kinh tế phi thị trường, dữ 
liệu sử dụng để tính toán sẽ là 
dữ liệu sản xuất của một nước 
thay thế chứ không phải dữ 
liệu từ chính doanh nghiệp bị 
điều tra. Cách tính này thường 
sẽ đưa ra kết quả là một mức 
giá cao hơn nhiều so với thực 
tế, dẫn tới nhiều bất lợi cho 
doanh nghiệp sản xuất, xuất 
khẩu Việt Nam.

Về vấn đề này, từ góc độ quốc 
tế, cần biết rằng theo cam 
kết khi gia nhập WTO, Việt 
Nam sẽ hết thời hạn bị coi 
là nền kinh tế phi thị trường 
vào ngày 31/12/2018. Câu 
hỏi đặt ra là: Sau thời điểm 
31/12/2018 nói trên, quy chế 
kinh tế thị trường cho Việt 
Nam trong các vụ điều tra 
chống bán phá giá, chống trợ 
cấp ở nước ngoài (trong đó 
có Mỹ) sẽ tự động được công 
nhận (theo cam kết WTO của 
Việt Nam, mà về nguyên tắc 
đã nhận được sự thống nhất 
của các nước thành viên WTO 
khác) hay phải theo pháp luật 
nội địa từng nước (như pháp 
luật của Mỹ nói trên)?

Đại diện Bộ Thương mại Mỹ 
tại Hội thảo không trả lời 
được câu hỏi này. Vị này 
cho rằng hiện tại với vấn đề 
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này thì pháp luật nội địa 
Mỹ là nền tảng cơ bản nhất. 
Về phía WTO, việc cam kết 
WTO của Việt Nam có được 
xem là một hình thức tự 
động công nhận quy chế thị 
trường cho Việt Nam không 
thì còn phải chờ phán quyết 
cuối cùng của WTO trong vụ 
việc giữa Trung Quốc – EU 
và một số nước khác về vấn 
đề này. Xin thông tin thêm là 
cam kết khi gia nhập WTO 
của Trung Quốc cũng có một 
điều khoản tương tự như Việt 
Nam, đó là Trung Quốc chấp 
nhận quy chế kinh tế phi thị 
trường trong các vụ điều tra 
chống bán phá giá, chống trợ 
cấp đến hết ngày 11/12/2016. 
Tuy nhiên, sau thời gian này, 
các nước, đặc biệt là EU và 
Mỹ vẫn từ chối công nhận 
quy chế thị trường cho Trung 
Quốc, với lập luận rằng WTO 
không đề cập tới việc phải đối 
xử với Trung Quốc như thế 
nào sau thời hạn 11/12/2016 
và vì vậy các nước này sẽ 
được quyền tùy chọn. Trung 
Quốc đã kiện EU ra WTO về 
vấn đề này. Hiện vụ kiện vẫn 
chưa có phán quyết cuối cùng.

Từ góc độ thực tiễn, có thể 
thấy khả năng Việt Nam được 
Mỹ công nhận nền kinh tế thị 
trường vào cuối năm nay là 
rất mờ nhạt. Và doanh nghiệp 
Việt Nam, bởi lẽ đó, vẫn cần 
chuẩn bị những kỹ năng và 
kiến thức cho các vụ kiện 
chống bán phá giá, chống trợ 
cấp của Mỹ mà ở đó Việt Nam 
vẫn bị coi là nền kinh tế phi 
thị trường.

ể bước vào các thị 
trường xuất khẩu, hàng 
hóa Việt Nam phải 

vượt qua nhiều rào cản. Đó 
có thể là hàng rào thuế quan, 
phần nhiều là hàng rào kỹ 
thuật, vệ sinh an toàn thực 
phẩm, và trong không ít trường 
hợp là các biện pháp phòng 
vệ thương mại như thuế chống 
bán phá giá, thuế chống trợ 
cấp hay biện pháp tự vệ. Đó 
là chưa kể các hàng rào khác 
mới xuất hiện gần đây mà xuất 
khẩu Việt Nam may mắn chưa 
phải đối mặt trực diện như 
rào cản vì lý do an ninh quốc 
phòng, sở hữu trí tuệ… 

Nếu như các hàng rào thuế 
quan đang giảm dần, thậm chí 
được xóa bỏ với các hiệp định 
thương mại tự do, các hàng 
rào kỹ thuật là tương đối ổn 
định và có thể dự đoán trước 
thì các biện pháp phòng vệ 
thực sự là thách thức lớn, bởi 
sự xuất hiện của chúng thường 
rất bất ngờ, hệ quả lại có thể 
là rất lớn, lâu dài và vô cùng 
biến động.

Tính tới hiện tại, hàng hóa 
xuất khẩu Việt Nam đã là 
đối tượng của 107 vụ điều tra 
phòng vệ thương mại ở 17 thị 
trường, trong đó có 78 vụ điều 
tra chống bán phá giá, 12 vụ 

Xuất khẩu Việt Nam trước 
những hàng rào phòng vệ 

ở nước ngoài

TIN VIỆT NAM

Đ
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điều tra chống trợ cấp và 17 
vụ điều tra chống lẩn tránh 
thuế chống bán phá giá. Trong 
đó, các vụ điều tra chống bán 
phá giá, chống trợ cấp chủ 
yếu liên quan đến sản phẩm 
kim loại, dệt may và các sản 
phẩm công nghiệp khác. Đặc 
biệt, Mỹ là thị trường xuất 
khẩu trọng điểm của Việt 
Nam, nhưng cũng là nơi hàng 
hóa xuất khẩu Việt Nam phải 
đối mặt với nhiều vụ điều tra 
phòng vệ thương mại, chiếm 
khoảng 20% tổng số vụ kiện 
chống bán phá giá, chống trợ 
cấp mà hàng hóa Việt Nam 
phải đối mặt ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp 
cũng cần chú ý tới một biện 
pháp phòng vệ thương mại 
khá đặc thù là các vụ điều tra 
chống lẩn tránh thuế chống 
bán phá giá. Cho tới nay, Việt 
Nam đã là đối tượng của 17 vụ 
điều tra dạng này, chủ yếu từ 
EU và Thổ Nhĩ Kỳ; trong đó, 
16 vụ có bắt nguồn từ vụ kiện 
gốc tại Trung Quốc. Nói cách 

khác, 16 vụ điều tra chống 
lẩn tránh thuế chống bán phá 
giá nói trên có nghi ngờ rằng 
hàng hóa Trung Quốc sau khi 
bị áp thuế chống bán phá giá 
đã tìm cách chuyển hàng xuất 
khẩu tới Việt Nam, gia công 
đơn giản nhằm lấy xuất xứ 
Việt Nam để lẩn tránh thuế 
chống bán phá giá tại thị 
trường nhập khẩu.

Bản thân các vụ kiện chống 
bán phá giá đều có thời gian 
rất ngắn, trong khi các yêu cầu 
về quy trình kỹ thuật lại tương 
đối phức tạp. Do đó, doanh 
nghiệp Việt Nam nên chuẩn 
bị sớm để có những hiểu biết 
nhất định về quy trình kiện, 
lưu trữ hồ sơ, chứng từ sổ 
sách sao cho minh bạch đàng 
hoàng, rõ ràng và phù hợp để 
đến khi cần thì có thể chứng 
minh được dễ dàng hơn. Cùng 
với đó, các doanh nghiệp 
cũng nên thường xuyên cùng 
với các đối tác nhập khẩu 
theo dõi sát các động thái 
của các nhà sản xuất nội địa 

ở thị trường xuất khẩu, những 
“nguyên đơn tiềm năng” của 
phần lớn các vụ việc. Trong 
một số trường hợp hãn hữu thì 
vẫn có thể tránh được những 
vụ kiện nếu có thể trao đổi 
trước được với các nhà sản 
xuất tại nước sở tại

 Ở chiều ngược lại, Việt Nam 
mới chỉ là nguyên đơn của 3 
vụ kiện có kết quả là áp thuế 
chống bán phá giá đều với sản 
phẩm thép có xuất xứ từ Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, 
Indonesia và Đài Loan. Bên 
cạnh đó, Việt Nam cũng khởi 
xướng 6 vụ kiện tự vệ khác 
nhằm bảo vệ hàng hóa trong 
nước, với các mặt hàng thép, 
phân bón, bột ngọt, dầu thực 
vật, và kính nổi. Pháp luật 
Việt Nam về các biện pháp 
phòng vệ thương mại vừa mới 
được sửa đổi toàn diện theo 
Luật Quản lý ngoại thương 
2017 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật này. Hy 
vọng rằng trong thời gian tới 
các doanh nghiệp Việt Nam 
sẽ có công cụ minh bạch, ổn 
định và hiệu quả hơn nhằm 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình trước các 
hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh hoặc nhập khẩu ồ 
ạt gây thiệt hại từ hàng hóa 
nước ngoài. Trong bối cảnh 
chiến tranh thương mại Mỹ - 
Trung và các nước khác đang 
có những diễn biến phức tạp, 
nguy cơ chuyển hướng thương 
mại lớn, việc tìm hiểu các 
công cụ phòng vệ thương mại 
này cũng rất có ý nghĩa với 
doanh nghiệp Việt Nam trong 
việc bảo vệ thị trường nội địa 
của mình.
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NhữNg điểm mới troNg 
pháp luật phòNg vệ 

thươNg mại tại việt Nam

•	 Từ 8/2017, thành lập cục 
phòng vệ Thương mại thực 
hiện chức năng quản lý nhà 
nước về phòng vệ thương 
mại với các phòng, ban có liên 
quan 

•	 Từ 1/1/2018, hệ thống pháp 
luật về phòng vệ thương mại 
bao gồm

o chương 4 – luật quản lý 
ngoại thương 2017

o nghị định 10/2018/nđ-
cp quy định chi tiết một 
số điều của luật qlnT về 
các biện pháp phòng vệ 
thương mại

o Thông tư 6/2018/TT-bcT quy 
định chi tiết một số nội dung 
về các biện pháp phòng vệ 
thương mại

•	 các nội dung được xây dựng 
mới

o miễn trừ áp dụng biện pháp 
phòng vệ thương mại

o chống lẩn tránh biện pháp 
phòng vệ thương mại

o Xử lý trong trường hợp 
hang hóa xuất khẩu của 
Việt nam bị điều tra, áp 
dụng biện pháp phòng vệ 
thương mại

o biện pháp tự vệ đặc biệt

•	 nội dung văn bản pháp luật 
tham khảo tại link: http://www.
trungtamwto.vn/su-kien/hoi-
thao-xu-huong-moi-trong-phap-
luat-va-thuc-tien-pvtm-o-hoa-
ky-cap-nhat-thong-tin-va-khuye

gày 21/5/2018, Bộ 
Thương mại Mỹ ra 
quyết định áp dụng 

mức thuế chống lẩn tránh rất 
cao lên các các sản phẩm 
thép từ Việt Nam được cho là 
sử dụng nguyên liệu xuất xứ 
Trung Quốc. 

Còn nhớ, các nhà sản xuất 
thép Mỹ đã từng khởi xướng 
vụ kiện chống bán phá giá và 
chống trợ cấp nhằm vào thép 
Trung Quốc vào năm 2015, 
2016. Họ đã thắng, với mức 
thuế bổ sung cao áp lên các 

sản phẩm thép Trung Quốc 
liên quan. Tuy nhiên, sau 
đó dường như có sự gia tăng 
luồng nhập khẩu thép vào 
thị trường này từ các quốc 
gia khác lân cận Trung Quốc. 
Do vậy, ngành thép Mỹ cho 
rằng thép Trung Quốc đã “lẩn 
tránh” thuế chống bán phá 
giá, chống trợ cấp bằng cách 
“đi vòng” qua các quốc gia 
khác rồi xuất khẩu. Do đó, họ 
đã khởi kiện điều tra chống 
lẩn tránh thuế với các nước bị 
nghi ngờ đó, trong đó có Việt 
Nam.

Mỹ đánh thuế chống lẩn tránh 
thuế chống bán phá giá 

lên thép Việt Nam

N
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Sau quá trình điều tra, Bộ 
Thương mại Mỹ ra kết luận 
có hơn 90% lô hàng thép Việt 
Nam thuộc mã hàng bị điều tra 
nhập khẩu có xuất xứ nguyên 
liệu từ Trung Quốc, được sản 
xuất theo một quy trình bị cho 
là thuộc diện “hành vi lẩn 
tránh thuế”.

Theo quyết định của Bộ 
Thương mại Mỹ, Hải quan Mỹ 
sẽ thu thuế chống bán phá 
giá (AD) 199,76% và chống 
trợ cấp (CVD) 256,44% đối 
với loại thép cán nguội (cold-
rolled steel) được sản xuất từ 
Việt Nam nhưng sử dụng thép 
chất nền (substrate) có xuất 
xứ từ Trung Quốc. Mức thuế 
tương ứng lần lượt là 199,43% 
(AD) và 39,05% (CVD) cũng 
được đặt ra đối với loại thép 
chống gỉ (corrosion-resistant 
steel) và thép cuộn cán nguội 
từ Việt Nam có nguồn gốc 
là thép cuộn cán nóng (hot-
rolled steel) từ Trung Quốc. 

Tuy nhiên, Bộ Thương mại 
Mỹ cũng thông báo cho phép 
miễn trừ các biện pháp thuế 
quan nói trên nếu doanh 
nghiệp Việt Nam có thể đáp 
ứng được yêu cầu miễn trừ 
của Bộ Thương mại đưa ra. 
Theo đó, doanh nghiệp Việt 
Nam cần chứng minh được 
sản phẩm xuất khẩu được sản 
xuất từ nguyên liệu không có 
xuất xứ từ Trung Quốc; hoặc, 
sản phẩm đã trải qua quá 
trình “chuyển đổi đáng kể” 
phù hợp với luật pháp Mỹ và 
quốc tế để phục vụ nhu cầu 
xuất khẩu của Việt Nam chứ 
không bị ảnh hưởng bởi doanh 
nghiệp thép Trung Quốc để 
lẩn tránh thuế.

điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá là 
một hình thức điều tra phòng vệ thương mại đang 
dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây, nhằm 
điều tra hành vi gian lận bằng cách chuyển hàng hóa 
qua một nước thứ ba để lẩn tránh thuế chống bán phá 
giá, chống trợ cấp.

Theo quy định của bộ Thương mại mỹ, doc cần phải 
xem xét 5 yếu tố chính sau để quyết định việc điều tra 
là cần thiết để chống lẩn tránh thuế: 

(i) sản phẩm nhập khẩu từ một nước thứ ba thuộc 
cùng loại với sản phẩm bị áp thuế; 

(ii) trước khi nhập khẩu vào mỹ, sản phẩm này đã được 
hoàn thiện hoặc gia công từ sản phẩm sản xuất ở nước 
bị áp thuế; 

(iii) quá trình gia công hoặc hoàn thiện ở nước thứ ba 
là “nhỏ hoặc không đáng kể”; 

(iv) trị giá của hàng sản xuất ở nước bị áp thuế “chiếm 
phần lớn tổng trị giá của sản phẩm được xuất khẩu 
sang mỹ”;

(v) một số yếu tố phù hợp khác. Ví dụ: nước bị áp thuế 
có tăng xuất khẩu nguyên liệu đầu vào sang nước thứ 
ba sau khi doc khởi xướng điều tra và áp thuế hay 
không.

Tính đến hiện tại, hàng hóa xuất khẩu Việt nam đã là 
đối tượng của 17 vụ điều tra dạng này, chủ yếu từ Eu 
và Thổ nhĩ kỳ; trong đó, 16 vụ có liên quan đến vụ kiện 
gốc từ Trung quốc.
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au 10 ngày trực tiếp 
sang Việt Nam kiểm 
tra công tác khắc phục 

thẻ vàng (15-24/5/2018) đối 
với thủy sản IUU (khai thác 
bất hợp pháp, không khai báo 
và không theo quy định), Đoàn 
thanh tra của Ủy ban Châu Âu 
(EC) mặc dù ghi nhận những 
nỗ lực và tiến bộ của Việt Nam 
trong việc thực hiện các cảnh 
báo khai thác IUU nhưng vẫn 
cho rằng những nỗ lực đó là 
chưa đủ. Do vậy, EC vẫn tiếp 
tục duy trì quy chế “thẻ vàng” 
đối với hải sản đánh bắt của 
Việt Nam vào EU và quay lại 

xem xét vấn đề này vào tháng 
1/2019.

Theo Đoàn thanh tra EU, khối 
này tiếp tục duy trì cảnh báo 
thẻ vàng với hải sản VN bởi 
bốn lý do chính, bao gồm (i) 
việc truy xuất nguồn gốc hải 
sản xuất khẩu vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu; (ii) Tái diễn 
tình trạng tàu cá VN đánh bắt 
trái phép tại vùng biển các 
nước Đông Nam Á (Thái Lan, 
Malaysia, Indonesia); (iii) Hệ 
thống giám sát tàu cá chưa 
đầy đủ. Hiện nay, Việt Nam 
chỉ có khoảng 3.000 tàu được 
lắp thiết bị định vị vệ tinh 

Movimar trong số gần 110.000 
tàu cá (trong đó 33.000 tàu cá 
đánh bắt xa bờ); và (iv) Cần 
tăng nặng chế tài xử lý vi 
phạm khi xây dựng các văn 
bản hướng dẫn thực hiện Luật 
thủy sản.

Bên cạnh đó, dù Việt Nam 
đã lồng các khuyến nghị 
trong lần kiểm tra trước đây 
của EC vào Luật Thủy sản 
sửa đổi năm 2017 (dự kiến 
có hiệu lực từ 1/1/2019), 
cùng với các nghị định, văn 
bản hướng dẫn kèm theo, 
nhưng việc thực thi ở các 
địa phương chưa được đẩy 

Ủy ban châu âu (Ec) chưa chấp thuận 
dỡ bỏ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam

TIN VIỆT NAM

S
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mạnh. Đồng thời, tình trạng 
quản lý kém hiệu quả tại địa 
phương cũng được cho là một 
trở ngại đáng kể khi thực thi 
những quy định trên.

Với việc bị tiếp tục duy trì cơ 
chế “thẻ vàng”, hải sản Việt 
Nam sẽ tiếp tục chịu tần suất 
kiểm tra cao về nguồn gốc sản 
phẩm khai thác nhập khẩu, 
có thể lên tới 100%. Do đó, 
doanh nghiệp Việt Nam phải 
chịu thời gian lưu kho sản 
phẩm dài, phát sinh chi phí 
kiểm tra và chi phí lưu kho. 
Ngoài ra, việc bị áp dụng thẻ 
vàng có thể làm ảnh hưởng 
xấu tới uy tín và thương hiệu 
hải sản Việt Nam ở thị trường 
EU, đồng thời tác động tiêu 
cực đến việc xuất khẩu sang 
các thị trường khác như Mỹ - 
nước đã áp dụng chế độ kiểm 
soát hải sản IUU tương tự có 
tên là Chương trình giám sát 
hải sản nhập khẩu (SIMP) từ 
1/1/2018. 

Công bằng mà nói, trên thực 
tế, chưa từng có nước nào gỡ 
được thẻ vàng trong vòng 12 
tháng kể từ khi áp dụng. Do 
vậy, việc EU trong lần kiểm 
tra này mặc dù chưa rút thẻ 
vàng với thủy sản Việt Nam 
nhưng có ghi nhận các nỗ lực 
của Việt Nam được xem như 
dấu hiệu tích cực, tạo nền tảng 
để đạt được thẻ xanh, và tránh 
bị phạt thẻ đỏ. Việc hoàn tất 
mục tiêu này có ý nghĩa rất 
quan trọng với ngành thủy hải 
sản Việt Nam để duy trì thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của 
hải sản Việt Nam năm 2017 
này.

quy định iuu của Ủy ban châu âu (Ec) nhằm đảm bảo không có sản phẩm 
hải sản khai thác nào bị đánh bắt bất hợp pháp, không được báo cáo và 
không được quản lý (illegal, unreported, unregulated Fishing – iuu Fish-
ing) xâm nhập được vào thị trường Eu. Theo đó, các nước sở tại phải xác 
nhận nguồn gốc và tính hợp pháp của các hải sản khai thác, đánh bắt, đảm 
bảo việc truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm hải sản vào Eu. đây là biện 
pháp nhằm đảm bảo các nước phải tuân thủ các quy định về bảo tồn và 
quản lý nguồn lợi của mình cũng như các quy định quốc tế đã cam kết.

Tính từ 2010 đến nay, Eu đã áp dụng cảnh báo iuu với 25 quốc gia, vùng 
lãnh thổ. hầu hết các quốc gia sẽ được Eu gỡ thẻ vàng sau 1-2 năm (tuy 
cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Thái lan 3 năm rồi chưa được gỡ 
thẻ vàng, hoặc campuchia đã bị phạt thẻ đỏ).

ngày 23/10/2017, Ec đã ra quyết định áp dụng cơ chế cảnh báo “thẻ vàng” 
đối với hải sản Việt nam và đưa ra 8 khuyến nghị yêu cầu Việt nam phải 
hoàn thành trước ngày 23/4/2018. cụ thể 8 khuyến nghị gồm:

1) đảm bảo thực hiện và thực thi có hiệu quả của pháp luật quốc 
gia sửa đổi.

2) Tăng cường việc thực hiện có hiệu quả các quy tắc quốc tế và 
các biện pháp quản lý thông qua một chế độ xử phạt đầy đủ 
được thực thi và theo dõi.

3) khắc phục những thiếu sót đã được xác định trong thanh tra, 
kiểm soát và giám sát (mcs) liên quan đến các yêu cầu đặt ra 
của các quy định quốc tế và khu vực cũng như trong khuôn khổ 
hệ thống chứng nhận khai thác.

4) Tăng cường quản lý và cải tiến hệ thống đăng ký và cấp phép 
khai thác.

5) cân bằng năng lực khai thác và chính sách đội tàu cá.

6) Tăng cường truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản và thực 
hiện tất cả các bước cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế, 
để ngăn chặn các sản phẩm thủy sản đánh bắt bất hợp pháp 
được buôn bán và nhập khẩu vào lãnh thổ.

7) Tăng cường và đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia khác (đặc 
biệt là các quốc gia ven biển trong vùng biển mà tàu thuyền 
treo cờ Việt nam có thể hoạt động) phù hợp với các nghĩa vụ 
quốc tế.

8) đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo và lưu giữ trong rFmos 
(các tổ chức quản lý nghề cá khu vực).
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rong tình hình chủ 
nghĩa bảo hộ thương 
mại đang có xu hướng 

lan rộng, Liên minh châu Âu 
(EU) đã thể hiện rõ lập trường 
ủng hộ tự do hóa thương 
mại thông qua việc hoàn tất 
hoặc ký kết một số Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) với 
các đối tác quan trọng trong 
nửa đầu năm 2018.  

Eu Và MEXico đạt 
thỏA thuậN sơ bộ  

Về FtA
Ngày 21/4, sau chín vòng đàm 
phán kỹ thuật kéo dài gần hai 
năm, EU và Mexico đã đạt 
được một thỏa thuận sơ bộ về 
FTA mới giữa hai Bên. 

Hiệp định này đã có nhiều 
thay đổi đáng kể so với FTA 
cũ năm 1997 (có hiệu lực từ 
2000), bổ sung thêm các sản 
phẩm nông nghiệp, dịch vụ, 
đầu tư, mua sắm công, cùng 
các tiêu chuẩn lao động, bảo 
vệ môi trường và chống tham 
nhũng. Theo thỏa thuận mới 
này, gần như toàn bộ hàng 
hóa thương mại giữa hai Bên 
sẽ được miễn và cắt giảm thuế 
quan, bao gồm cả những sản 
phẩm nông nghiệp như thịt 
gà, măng tây từ Mexico hay 
các chế phẩm từ sữa của EU. 
Thỏa thuận này cũng mở cửa 
cho các công ty Mexico tham 
gia đấu thầu những dự án 
công tại EU, và ngược lại.

Kể từ sau khi đàm phán thương 
mại với Mỹ (TTIP) bị trì hoãn 

khi Tổng thống Donald Trump 
lên nắm quyền, EU đã tập 
trung vào việc mở rộng thị 
trường mới và cải thiện các 
mối quan hệ thương mại có 
sẵn với những nền kinh tế có 
mục đích tương đồng, trong đó 
có Mexico. 

Về phía Mexico, thỏa thuận 
với EU là một phần trong 
chiến lược giảm bớt sự phụ 
thuộc vào thị trường Mỹ, 
chiếm hơn 80% sản lượng 
xuất khẩu của quốc gia này. 
Mexico cũng kỳ vọng FTA mới 
với EU sẽ là một lợi thế thúc 
đẩy Tổng thống Trump mau 
chóng hoàn tất quá trình tái 
đàm phán Hiệp định Thương 
mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) 
mà nước này là một trong ba 
thành viên.

TIN THẾ GIỚI

Eu – thêm các FtA mới  
với các đối tác quan trọng

T
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Eu Và Nhật bảN 
chíNh thức Ký Kết 
hiệp địNh đối tác 

KiNh tế
Ngày 17/7, EU và Nhật 
Bản chính thức ký kết Hiệp 
định Đối tác Kinh tế (EU-
Japan Economic Partnership 
Agreement - EJEPA) tại 
Tokyo, Nhật Bản sau 5 năm 
đàm phán. Đây là hiệp định 
thương mại lớn nhất của EU 
cho tới hiện tại đồng thời 
cũng mở ra một trong những 
khu vực tự do thương mại lớn 
nhất thế giới, chiếm khoảng 
30% GDP toàn cầu với hơn 
600 triệu dân tại 29 quốc gia. 

Trong Hiệp định này, EU 
cam kết xóa bỏ thuế quan 
cho hơn 90% hàng hóa xuất 
khẩu từ phía Nhật Bản ngay 
khi Hiệp định có hiệu lực. 
Ngược lại, hơn 97% hàng hóa 
EU nhập khẩu vào Nhật Bản 
cũng được loại bỏ thuế quan 
vào cùng thời điểm. Các hàng 

hóa còn lại sẽ được cắt giảm 
thuế quan theo lộ trình hoặc 
áp dụng hạn ngạch thuế quan. 
Bên cạnh các cam kết về thuế 
quan, Nhật Bản cũng chấp 
thuận loại bỏ một số rào cản 
phi thuế quan vốn được nước 
này sử dụng trong một thời 
gian dài, ví dụ như rào cản 
pháp lý với xe ô-tô. 

Liên quan đến thương mại 
dịch vụ, EJEPA bao gồm các 
cam kết mở cửa mạnh về 
dịch vụ tài chính, thương mại 
điện tử, viễn thông và vận 
tải. Ví dụ, Nhật Bản có cam 
kết xóa bỏ những rào cản về 
thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực vận tải đường sắt ở mức 
độ quốc gia. Ngoài ra, Hiệp 
định này cũng có một chương 
riêng về phát triển bền vững, 
bao gồm những tiêu chuẩn rất 
cao về lao động, an toàn, môi 
trường và bảo vệ người tiêu 
dùng,   

năm 2017, kim ngạch thương 
mại song phương giữa Eu và 
nhật bản lên tới 152 tỷ usd. Theo 
đó, nhật bản là đối tác kinh tế lớn 
thứ 6 của Eu. Về phía Eu, nền kinh 
tế này là thị trường xuất khẩu lớn 
thứ 3 của nhật bản, chỉ sau mỹ và 
Trung quốc. EJEpA được kỳ vọng 
sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Eu 
tăng trưởng thêm 0.8% và nền 
kinh tế nhật bản tăng thêm 0.3% 
trong dài hạn.

sau khi ký kết, hiệp định này 
sẽ được trình lên chính phủ hai 
bên chờ phê chuẩn, với mục tiêu 
sẽ chính thức có hiệu lực vào 
cuối tháng 3/2019.

các FtA Khác cỦA Eu

Cũng trong nửa đầu năm 2018, 
EU chính thức tiếp tục quá 
trình xem xét ký, tiến tới phê 
chuẩn FTA EU-Singapore, 
một FTA vốn đã hoàn tất đàm 
phán từ 2014 nhưng bị trì hoãn 
bởi các tranh cãi liên quan tới 
việc phân công thẩm quyền 
giữa Liên minh EU với các nền 
kinh tế thành viên trong việc 
phê duyệt các FTA.

Ngoài ra, như tin đã đưa, ngày 
26/6/2018, EU cũng cùng Việt 
Nam tuyên bố hoàn tất rà soát 
pháp lý với Hiệp định thương 
mại giữa hai Bên, bắt đầu tiến 
trình dịch thuật để trình Ủy 
ban châu Âu ký kết Hiệp định 
này. Đồng thời Hiệp định bảo 
hộ đầu tư được tách ra từ FTA 
ban đầu cũng được thống nhất 
triển khai rà soát pháp lý. 
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gày 28/6/2018, Hong 
Kong (Trung Quốc) 
và Georgia đã chính 

thức ký kết Hiệp định Thương 
mại Tự do (FTA), tạo điều 
kiện thuận lợi cho dòng chảy 
thương mại đầu tư giữa hai 
nền kinh tế. Đây là Hiệp 
định Thương mại Tự do đầu 
tiên giữa Hong Kong (Trung 
Quốc) và một quốc gia thuộc 
vùng Caucasus. Hiệp định sẽ 

chính thức có hiệu lực sau khi 
hoàn tất các thủ tục cần thiết 
và được Chính phủ hai Bên 
thông qua. 

FTA Hong Kong – Georgia 
là một hiệp định thương mại 
toàn diện, bao gồm 18 Chương 
liên quan tới các lĩnh vực 
thương mại hàng hóa, thương 
mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí 
tuệ, cạnh tranh, môi trường, và 
giải quyết tranh chấp. Những 

cam kết này sẽ trở thành nền 
tảng cho hai nền kinh tế phát 
triển quan hệ thương mại 
song phương, đồng thời tạo 
ra nhiều cơ hội rộng mở cho 
doanh nghiệp Hong Kong gia 
nhập thị trường Georgia, nói 
riêng, và vùng Caucasus, nói 
chung, theo Chiến lược Vành 
đai và Con đường của Trung 
Quốc.

hong Kong (trung Quốc) và georgia 
chính thức ký kết 

hiệp định thương mại tự do

TIN THẾ GIỚI

N
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gày 25/6/2018, Khối 
EFTA (bao gồm 4 
nước Thụy Sỹ, Na Uy, 

Iceland, Liechtenstein) và 
Ecuador đã chính thức ký 
kết Hiệp định Đối tác Kinh 
tế Toàn diện (CEPA) tại 
Iceland sau quá trình đàm 
phán kéo dài hai năm. Đây 
là hiệp định thứ 6 của EFTA 
với một quốc gia thuộc khu 
vực châu Mỹ Latin và là một 
Hiệp định thế hệ mới, bởi 
phạm vi rất toàn diện từ cả 
thương mại hàng hóa, dịch 
vụ, đầu tư đến các vấn đề 
quy tắc như sở hữu trí tuệ, 
cạnh tranh…

Tổng giá trị kim ngạch thương 
mại song phương giữa Khối 
EFTA và Ecuador đạt 245 
triệu USD năm 2017. EFTA 
là đối tác xuất khẩu hàng đầu 
của Ecuador về dược phẩm, 
hóa chất, máy móc và phụ 
tùng. Trong khi đó, EFTA 
nhập khẩu chủ yếu từ Ecuador 
các mặt hàng hoa quả, ca cao, 
hoa và kim loại quý. Dược 
phẩm chiếm 60% giá trị xuất 
khẩu từ EFTA vào Ecuador, 
còn hoa quả chiếm 40% giá 
trị xuất khẩu từ Ecuador vào 
khối kinh tế này. Tổng giá trị 
đầu tư trực tiếp nước ngoài 
từ Khối EFTA vào kinh tế 
Ecuador đạt tới 304 triệu USD 
vào năm 2016.

khối EFTA là một nền kinh tế lớn 
vởi tổng sổ 13 triệu dân và hơn 1 
tỷ usd tổng gdp. đây là nền kinh 
tế có trị giá thương mại hàng hóa 
đứng thứ 9, và trị giá thương mại 
dịch vụ đứng thứ 5 trên toàn thế 
giới. cho tới nay, khối EFTA đã 
hoàn tất 28 hiệp định thương 
mại tự do với tổng số 39 quốc gia 
đối tác. 

hiện nay, hiệp định Thương mại 
Tự do giữa Việt nam và khối EFTA 
cũng đang trong quá trình đàm 
phán được khởi động từ tháng 
5/2012. Vòng đàm phán thứ 16 
gần đây nhất vừa được diễn ra từ 
31/5 đến 1/6/2018 tại oslo, na uy.

TIN THẾ GIỚI

Khối EFtA ký kết hiệp định 
đối tác Kinh tế toàn diện với Ecuador

N
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n  CHuyêN đề

                 KHƠI MÀO CĂNG THẲNG 
THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU
MỸ
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Có lẽ đã rất lâu rồi, ít nhất là kể từ khi Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) được thành lập từ cách 
đây hơn 3 thập kỷ, thậm chí kể từ khi Hiệp định 
thương mại mậu dịch tự do (GATT) năm 1947 đến 
nay, thương mại toàn cầu mới lại rơi vào tình huống 
nước sôi lửa bỏng như hiện nay mà không phải vì 
một cuộc khủng hoảng kinh tế hay tài chính nào.

Tình trạng này bắt đầu từ thời điểm Ông Donald 
Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ hồi đầu năm 2017, 
với quyết tâm thực hiện các lời hứa trong quá trình 
tranh cử của mình, trong đó có câu chuyên về việc 
giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với các đối tác.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống 
Trumps mới chỉ “đụng” tới các Hiệp định thương mại 
mà ông cho là đã hoặc sẽ là nguyên nhân dẫn tới 
thâm hụt thương mại của Mỹ. Rút khỏi Hiệp định Đối 
tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), tái đàm phán Hiệp 
định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), thảo luận 
lại Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Hàn (KORUS)… 
là những gì ông đã làm.

Năm 2018, chính sách của ông Trump chuyển sang 
bước can thiệp trực tiếp vào dòng chảy thương mại 
hàng hóa, mà cụ thể là dựng lên các hàng rào thuế 
quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ với nhiều 
lý do khác nhau.
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thuế NhôM thép 
Và hơN thế: 

Mỹ “đối đầu” thế giới 

ngày 8/3/2018, Mỹ chính thức thông 
qua lệnh áp thuế nhập khẩu 25% 
và 10% lần lượt với một số sản 
phẩm thép và nhôm, có hiệu lực 

sau 15 ngày vì lý do “an ninh quốc phòng” 
(theo Mục 232 - Bộ luật Tổng hợp Mỹ) . Theo 
văn bản này, lệnh áp thuế sẽ thực hiện đối 
với các sản phẩm nhôm thép liên quan nhập 
khẩu từ bất kỳ nước nào, ngoại trừ các nước 
đồng minh của Mỹ (mà danh sách ban đầu là 
05 nước, để ngỏ khả năng đàm phán). Nhưng 
sau đó, từ 1/6/2018, Mỹ quyết định áp thuế lên 
nhôm thép của các nền kinh tế vốn được xem 
là đồng minh như EU, Canada, Mexico. 

Hành động này của Mỹ ngay lập tức đã tạo ra 
phản ứng rất quyết liệt từ các nước, đặc biệt là 
các nguồn cung nhôm thép lớn cho thị trường 

Mỹ. Lúc đầu, khi lệnh áp thuế còn đang cân 
nhắc một vài đối tác đồng minh, nhiều nước đã 
ngay lập tức ngồi vào bàn thương lượng với Mỹ, 
với hy vọng nước này ghi nhận “mối quan hệ 
đồng minh” mà loại trừ mình ra khỏi danh sách 
bị áp thuế. Nhưng ngày 1/6, với quyết định của 
Mỹ áp thuế chĩa vào cả các đồng minh tiềm 
năng nhất, các nước đã không còn bình tĩnh mà 
thương lượng nữa.

Canada, EU, Nga và Nhật Bản đã đệ đơn kiện 
lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), phân 
tích rằng việc Mỹ đơn phương áp đặt các biện 
pháp tăng thuế sẽ khiến mức thuế hàng năm 
với các mặt hàng xuất khẩu tăng lên đáng kể. 
Qua đó, các quốc gia này yêu cầu quyền áp đặt 
những trả đũa ở mức chi phí tương đương với 
những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Về phần 
mình, Ấn Độ cũng đệ đơn kiện và liệt kê một 
loạt vi phạm quy định của WTO mà Mỹ phạm 
phải với quyết định áp thuế nhôm thép nhập 
khẩu, ví dụ như vi phạm nguyên tắc cấm bảo 
hộ của WTO và gây phương hại tới lợi ích của 
Ấn Độ.
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Ngoài việc khiếu nại lên WTO, các đồng minh 
lớn của Mỹ cũng lập tức đưa ra những biện 
pháp đáp trả cụ thể để thể hiện lập trường 
không khoan nhượng của mình trước chính 
sách “tấn công mạnh mẽ” mà chính quyền Mỹ 
đã thực thi.

Cụ thể, ngày 22/6/2018, Liên minh châu Âu 
(EU) chính thức áp thuế đối với một số hàng 
hóa nhập khẩu của Mỹ có tổng trị giá 2,8 tỷ 
euro (tương đương 3,3 tỷ USD) từ tháng 7 nhằm 
đáp trả việc Mỹ đánh thuế vào nhôm và thép 
nhập khẩu.

Ngày 5/6, Bộ Kinh tế Mexico thông báo nước 
này sẽ áp mức thuế quan 15-25% đối với 
các sản phẩm thép và một số mặt hàng nông 
nghiệp của Mỹ; bao gồm thuế 20% đối với thịt 
lợn, táo và khoai tây nhập khẩu từ Mỹ, cũng 
như thuế 20-25% đối với một số mặt hàng 
phomai và rượu ngô. Mexico tuyên bố sẽ áp 
dụng biện pháp trên cho đến khi được chính 
quyền Mỹ miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm và 
thép.

Về phần mình, Canada cũng lập tức đáp trả 
bằng quyết định áp thuế mới lên hàng loạt mặt 
hàng của Mỹ (bao gồm các mặt hàng thịt bò, cà 
phê, bánh kẹo cũng như cả thép và nhôm) với 
tổng giá trị lên tới 12,6 tỷ USD. Quyết định có 
hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Tương tự Mexico, 
Thủ tướng Canada cũng cho biết những biện 
pháp đối phó này sẽ chỉ áp dụng cho hàng hóa 
có xuất xứ từ Mỹ và sẽ giữ nguyên cho đến khi 
Mỹ loại bỏ các biện pháp hạn chế thương mại 
đối với Canada.

Rất nhiều nước khác cũng lập tức bằng các 
phát ngôn, tuyên bố hoặc hành động khác 
nhau thể hiện sự phản đối quyết liệt trước 
lệnh áp thuế này của Mỹ.

Trước những phản ứng này, Mỹ dường như 
chưa có ý định lùi bước. Ví dụ, trước lệnh áp 
thuế của EU, ông Trump lập tức đe dọa sẽ áp 
thuế đối với ô tô nhập khẩu từ khu vực này, 
cũng với lập luận về “an ninh quốc phòng” 
mặc dù ông này không ngần ngại nhấn mạnh 
lý do thực sự là để đáp trả ngược và để “đạt 
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được công bằng về thuế quan giữa hai Bên”. 
Tất nhiên EU cũng không ngại đưa ra những 
đe dọa tiếp theo.

Nguy cơ bất động nhôm thép mở rộng thành 
chiến tranh ô tô hay thậm chí còn rộng hơn 
nữa trên toàn cầu dường như không còn quá 
xa. Và nếu điều này thực sự xảy ra, thương 
mại toàn cầu chắc chắn sẽ bị đảo lộn, đầu tư, 
tài chính và toàn bộ kinh tế chắc chắn cũng sẽ 
bị xáo trộn theo.

Có lẽ ngoài người chủ động xướng lên vấn đề 
là Mỹ, thế giới không ai thực sự muốn nhìn 
thấy cuộc chiến này lan rộng hay kéo dài. Bởi 
vậy mặc dù không thể không phản ứng cứng 
rắn, các nước vẫn luôn sẵn sàng thương lượng 
cùng Mỹ, dù có thể chưa nhìn thấy tương lai 
thật rõ ràng của những thảo luận này.

Bằng chứng mới nhất là cuối tháng 7, sau những 
căng thẳng qua lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu 
và đại diện thương mại EU đã sang Mỹ để thảo 
luận cùng ông Trump về cách thức giải quyết 
cái được gọi là “khủng hoảng thuế quan” giữa 

hai Bên. Về phía Canada hay Mexico, hai nước 
này đã bắt đầu trở lại bàn đàm phán NAFTA, 
với hy vọng câu chuyện thuế quan sẽ được giải 
quyết thông qua Hiệp định này.

Chưa ai biết cuộc chiến thương mại này sẽ đi 
tới đâu. Và vì vậy, thế giới đang căng thẳng 
theo dõi từng động thái, và tất nhiên buộc phải 
ở thế sẵn sàng chuẩn bị cho mọi khả năng, kể 
cả là khả năng xấu nhất.

Mỹ Và truNg Quốc -  
cuộc chiếN thươNg Mại 

bắt đầu KhAi hỏA

Ngay sau sắc lệnh thuế lên nhôm và thép, 
ngày 22/3, với lý do Trung Quốc “đánh cắp” 
và làm thiệt hại quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ, 
Ông Trump đã vận dụng quyền dành cho Tổng 
thống tại Mục 337-Bộ luật Tổng hợp Mỹ) để ký 
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quyết định áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu 
từ Trung Quốc trị giá tới 50 tỷ USD đối với 
gần 1.300 mặt hàng nhập khẩu, đồng thời hạn 
chế các hoạt động đầu tư của quốc gia này 
vào Mỹ. Tuy nhiên, khác với lệnh áp thuế với 
nhôm thép, quyết định áp thuế đối với hàng 
hóa Trung Quốc này chưa xác định rõ loại mặt 
hàng, cũng chưa xác định thời hạn có hiệu 
lực. Một ngày sau, Chính phủ Mỹ gửi khiếu 
nại Trung Quốc lên WTO, cáo buộc Trung 
Quốc “dường như đang phá vỡ các quy tắc của 
WTO” khi phủ nhận các quyền sáng chế cơ 
bản của những người nắm giữ bằng sáng chế 
nước ngoài, trong đó có các công ty Mỹ.

Để đáp trả lại, ngày 2/4/2018, Bộ Thương mại 
Trung Quốc ra quyết định sẽ tăng thuế cho 128 
sản phẩm của Mỹ ở mức 15% đối với 120 mặt 
hàng nhập khẩu từ Mỹ gồm trái cây và các sản 
phẩm liên quan, và mức 25% đối với 8 mặt 
hàng gồm thịt lợn và các sản phẩm liên quan. 
Đây đều là các sản phẩm mà Trung Quốc đang 
nhập khẩu với số lượng rất lớn từ các bang 
Mỹ vốn hậu thuẫn cho ông Trump cho bầu cử. 

Trung Quốc tuyên bố sẽ thực thi việc tăng thuế 
trả đũa này ngay khi lệnh áp thuế của Mỹ có 
hiệu lực. Bên cạnh đó, ngày 10/4, Trung Quốc 
cũng đệ đơn kiện Mỹ lên WTO về việc tăng 
thuế nhập khẩu thép và nhôm của nước này.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ 
quyết định bổ sung áp thuế đối với các mặt 
hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị 
giá khoảng 100 tỷ USD, gấp đôi gói áp thuế 
đầu tiên, chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực mà 
Washington cho là đã “ăn cắp” công nghệ của 
Mỹ, nếu Trung Quốc thực sự áp dụng các mức 
thuế nói trên.

Trước tình hình căng thẳng thương mại ngày 
càng leo thang, đại diện thương mại của Mỹ 
và Trung Quốc đã lên kế hoạch gặp gỡ vào hai 
tháng 4 và 5/2018 để kỳ vọng đạt được thỏa 
thuận phù hợp và có lợi cho cả hai bên. Vào 
giữa tháng 5/2018, các cuộc đàm phán đã đạt 
được kết quả tương đối khả quan khi Trung 
Quốc đồng ý tăng cường mua các sản phẩm 
nông nghiệp và năng lượng của Mỹ. Để đáp 
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lại, Mỹ cũng nới lỏng hạn chế với công ty viễn 
thông Trung Quốc ZTE sau khi doanh nghiệp 
này lâm vào cảnh khó khăn vì lệnh cấm mua 
các linh kiện quan trọng từ Mỹ. Hai bên cùng 
tuyên bố nhất trí không áp thuế lẫn nhau và 
cam đoan không đẩy căng thẳng đi xa thành 
một cuộc chiến thương mại. 

Tuy nhiên, thảo luận giữa hai Bên dường như 
không vượt qua được những mâu thuẫn gai 
góc nhất, bao gồm (i) chính sách công nghiệp 
của Trung Quốc; (ii) mức độ mở cửa thị trường 
còn hạn chế của Trung Quốc; và (iii) thâm hụt 
thương mại Mỹ-Trung Quốc 375 tỷ USD. Thảo 
luận giữa hai Bên lại rơi vào bế tắc.

Căng thẳng thương mại giữa hai Bên đột ngột 
bị đẩy lên cao trào vào ngày 29/5, khi Nhà 
Trắng đột ngột tuyên bố sẽ tiến hành kế hoạch 
đánh thuế 25% trên 50 tỷ USD hàng hóa Trung 
Quốc nhập khẩu cũng như siết chặt quy định 
đầu tư từ công ty Trung Quốc trong các lĩnh 
vực công nghệ quan trọng. Ngay sau đó, Trung 

Quốc cũng tuyên bố sẽ có gói đáp trả tương 
xứng khi đánh thuế 25% với 659 mặt hàng 
nhập khẩu từ Mỹ trị giá 50 tỉ USD, đồng thời 
tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào đã đạt được 
giữa hai bên trong vấn đề thương mại đều 
không còn hiệu lực. 

Tất cả những “đòn gió” tung ra rồi đáp trả giữa 
hai Bên này chỉ chính thức trở thành hiện thực 
khi ngày 6/7, Mỹ thực thi việc áp thuế 25% đối 
với 34 tỷ USD giá trị hàng hoá nhập từ Trung 
Quốc (trong gói 50 tỷ dự kiến), tập trung vào các 
mặt hàng động cơ, máy xây dựng, máy nông 
nghiệp, thiết bị điện, viễn thông và giao thông. 

Trung Quốc đáp trả ngay bằng gói thuế quan 
25% tương tự nhằm vào 545 mặt hàng của Mỹ 
- từ ôtô tới nông phẩm, thủy sản, cũng trị giá 
34 tỷ USD. Sau đó có tin Trung Quốc đã gửi 
yêu cầu tham vấn theo quy trình kiện trong 
WTO với Mỹ.

Trước mắt, lệnh áp thuế của hai Bên được cho 
là chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể với thương 
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mại Mỹ - Trung Quốc, do quy mô các mặt hàng 
bị ảnh hưởng chưa lớn. Chẳng hạn, từ phía 
Mỹ, kể cả khi nước này áp dụng thuế đối với 
toàn bộ 1.300 mặt hàng trong gói trị giá 50 tỷ 
USD thì cũng mới thu thêm 12.5 tỷ USD, chỉ 
tương đương khoảng 2% quy mô thương mại 
hai chiều Mỹ - Trung Quốc. 

Tuy nhiên, điều mà các chuyên gia và giới 
kinh doanh quốc tế lo ngại là nguy cơ leo 
thang của cuộc chiến này, với những đe dọa 
qua lại của Mỹ và Trung Quốc, từ đánh thuế 
200 tỷ USD đến 500 tỷ USD.

Nếu chỉ nhìn từ góc độ số liệu thương mại, 
thì Mỹ có thể là bên có cơ “chơi được đến 
cùng” khi nước này nhập khẩu từ Trung Quốc 
khoảng hơn 500 tỷ USD (năm 2017) trong khi 
Trung Quốc chỉ nhập khẩu từ Mỹ xấp xỉ 150 tỷ 
USD. Nói cách khác, Trung Quốc không có dư 
địa để trả đũa Mỹ vượt quá 150 tỷ USD này.

Mặc dù vậy, thương mại quốc tế ngày nay không 
còn đơn thuần chỉ là những con số kim ngạch 

xuất khẩu – nhập khẩu thẳng đuột nữa, nó là 
những mạng lưới kết nối lợi ích rất dày đặc, 
phức tạp, mà ở đó khó có thể nhận diện ai chỉ 
thắng và ai chỉ thua. Trong “cuộc chiến thương 
mại” này chẳng hạn, doanh nghiệp Trung Quốc 
xuất khẩu bị ảnh hưởng, hẳn là thế. Nhưng số 
doanh nghiệp Mỹ và các nước khác đang sản 
xuất ở Trung Quốc xuất khẩu đi Mỹ những sản 
phẩm liên quan thậm chí chiếm tỷ lệ lớn hơn. 
Đó là chưa kể tới việc phần lớn các sản phẩm 
bị đánh thuế nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ 
được dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các 
doanh nghiệp Mỹ. Cứ như vậy, đến cuối cùng, 
doanh nghiệp Mỹ và doanh nghiệp nhiều nước 
khác sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Còn nữa, Trung Quốc có thể không có nhiều 
dư địa dùng lá bài tăng thuế với Mỹ, dù vậy, 
nước này vẫn còn không ít những con đường 
khác để trả đũa Mỹ. Chẳng hạn, khi mà một 
phần lớn nhà đầu tư Mỹ đang làm ăn và phụ 
thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc, nước 
này có nhiều cách để làm khó họ. Hoặc khi 
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công cụ kiểm soát tỷ giá đồng nhân dân tệ 
vẫn luôn nằm trong tay Trung Quốc, nước này 
hoàn toàn có thể ghìm giá đồng tiền này ở mức 
thấp, khiến hàng hóa Trung Quốc có giá thấp 
hơn, đủ bù cho mức tăng giá vì tăng thuế. 

Vậy là cuộc chiến thương mại vốn dọa dẫm 
lâu nay đã chính thức bắt đầu, dù mới ở diện 
hẹp. Cuộc chiến đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới 
Trung Quốc, và cả Mỹ, tất nhiên. Nhưng nếu 
leo thang và kéo dài, kinh tế toàn cầu và mọi 
nền kinh tế cụ thể đều có thể sẽ chịu tác động 
ở những mức độ khác nhau. Vẫn hy vọng rằng 
hai Bên có thể kiềm chế để cuộc chiến không 
leo thang tới mức không thể kiểm soát.

Hy vọng này không phải là không có, khi 
Trung Quốc một mặt ra quyết định trả đũa 
Mỹ, mặt khác cũng chuyển hướng thuyết 
phục, đề nghị các doanh nghiệp Mỹ ở Trung 
Quốc và các doanh nghiệp Mỹ ở chính Mỹ có 
lợi ích với Trung Quốc lên tiếng ngăn chặn 
cuộc chiến từ phía Mỹ, để bảo toàn lợi ích 

của chính họ. Có thể thấy, bản thân Trung 
Quốc không mong muốn cuộc chiến này, 
càng không mong nó sẽ leo thang. 

Vấn đề còn lại là ở tính toán và sức chịu đựng 
của cả hai Bên, đặc biệt là ông Trump, trong 
ván bài này.

DoANh Nghiệp Việt NAM 
troNg DòNg Xoáy 

cuộc chiếN thươNg Mại 
toàN cầu

Những biện pháp bảo hộ-trả đũa qua lại nhau 
giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt là giữa Mỹ 
và Trung Quốc, nếu trở thành hiện thực có thể 
ảnh hưởng tới thương mại và đầu tư của Việt 
Nam theo những chiều hướng rất khác nhau, 
đặc biệt trong lâu dài.
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Ví dụ với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, 
ở chiều tích cực, mặc dù nhiều loại hàng hóa 
mà Mỹ và Trung Quốc dự kiến áp thuế cao với 
nhau không phải là thế mạnh của Việt Nam, 
không loại trừ khả năng một số hàng hóa Việt 
Nam có thể tận dụng được cơ hội thị trường bị 
bỏ ngỏ từ các lệnh áp thuế. Căng thẳng về đầu 
tư Mỹ-Trung cũng có thể là cơ hội cho Việt 
Nam trong thu hút thêm đầu tư từ Mỹ.

Ở chiều tiêu cực, hàng hóa Trung Quốc khó 
vào thị trường Mỹ sẽ chuyển hướng sang các 
thị trường khác, Việt Nam đứng trước nguy cơ 
nhập siêu trầm trọng hơn từ Trung Quốc, thị 
trường nội địa và cạnh tranh trên thị trường 
nội địa có thể sẽ phức tạp hơn nhiều. Ngoài 
ra, trường hợp một phần hàng hóa lẽ ra xuất 
khẩu buộc phải tiêu dùng trong nội địa Trung 
Quốc, xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường 
này có thể sẽ khó khăn hơn (đặc biệt rủi ro khi 
kim ngạch xuất khẩu vào Trung Quốc của Việt 
Nam 6 tháng đầu năm tăng 30% so với cùng 
kỳ 2017).

Với cuộc chiến nhôm thép, thương mại Việt 
Nam với thế giới may mắn chưa phải đối mặt 
trực diện với các biện pháp bảo hộ ở các thị 
trường. Số liệu xuất nhập khẩu không bị biến 
động lớn, thậm chí tăng nhẹ so với 2017 (theo 
số liệu của Tổng cục hải quan thì xuất khẩu 
6 tháng đầu năm ước đạt 113.93 tỷ USD, tăng 
16% so với cùng kỳ 2017; nhập khẩu đạt 111.36 
tỷ USD, tăng 10.2% so với cùng kỳ; thặng dư 
thương mại ở mức 2.57 tỷ USD).

Tuy nhiên, đã xuất hiện những quan ngại 
nhất định. Tăng trưởng xuất khẩu giảm dần 
qua các tháng, Đầu tư nước ngoài (vốn đăng 
ký mới và vốn đăng ký bổ sung) giảm. Hàng 
hóa xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là thủy sản, 
cũng gặp một số trở ngại mới ở các thị trường 
lớn. Mỹ gia tăng biện pháp thuế chống bán 
phá giá với cá tra, basa, thực thi các biện 
pháp kiểm soát chất lượng, quy trình sản xuất 
thủy sản nhập khẩu. EU áp dụng thẻ vàng, 
kiểm tra với tần suất 100% các lô hàng, đối 
với hải sản Việt Nam. 
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Trong lâu dài, nếu cuộc chiến này lan rộng, khó 
ai có thể biết được điều gì. Khi xuất phát từ các 
nền kinh tế lớn, với diện mặt hàng đa dạng, 
những biện pháp này sẽ gây ra những chuyển 
động bất thường, khó nắm bắt cho kinh tế thế 
giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đó có 
thể là những thị trường đột nhiên bị bỏ trống, 
tạo cơ hội cạnh tranh mới cho hàng hóa Việt 
Nam. Nhưng đó cũng có thể là luồng thương 
mại dịch chuyển sang các thị trường thay thế, 
khiến cạnh tranh phức tạp hơn, ở các thị trường 
khác và trên thị trường Việt Nam. Cũng như 
vậy, sự chuyển dịch của dòng đầu tư có thể ảnh 
hưởng cả tiêu cực lẫn tích cực đến các nền kinh 
tế nhỏ như Việt Nam. Nguồn cung, cầu trên thế 
giới có thể diễn biến phức tạp. Thị trường vốn, 
tiền tệ, chứng khoán cũng thiếu ổn định. 

Điểm sáng và yếu tố mới tích cực trong bối 
cảnh này là việc Việt Nam đã ký CPTPP, hoàn 
tất rà soát pháp lý EVFTA, triển khai thực 
thi Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của 
WTO . Cùng với 10 FTA khác mà Việt Nam 

đã ký đang được triển khai ổn định, đây sẽ là 
các cánh cửa quan trọng cho phép Việt Nam 
tiếp cận ổn định và thuận lợi một loạt các thị 
trường quan trọng với Việt Nam cũng như thu 
hút đầu tư nước ngoài. 

Do đó, với các doanh nghiệp Việt Nam, có lẽ 
việc có thể làm, và cũng rất cần thiết phải làm 
lúc này nên tập trung vào hai hướng. Một là 
quan sát chặt chẽ động thái từ các thị trường, 
từ các quyết định cấp vĩ mô của các Chính phủ 
(ví dụ các lệnh áp thuế với những mặt hàng cụ 
thể), các diễn biến ở thị trường quan trọng như 
tài chính, thị trường mua bán hàng hóa tương 
lai, đến các quyết định trực tiếp của các đối tác 
hiện tại và tiềm năng. Điều này sẽ giúp doanh 
nghiệp chủ động tính toán các biện pháp thích 
hợp tận dụng cơ hội hoặc tránh thiệt hại ở mức 
có thể. Hai là tận dụng triệt để những FTA đang 
hoặc sẽ có hiệu lực. Đây là những con đường ưu 
tiên, ổn định và rất hiệu quả cho doanh nghiệp 
trong tiếp cận các thị trường.
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