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Trong TPP cũng như trong
mọi đàm phán khác, để có thể
có được phương án đàm phán
thích hợp, việc xem xét điểm
mạnh, điểm yếu của đối tác
trong đàm phán có ý nghĩa
quan trọng, ảnh hưởng không
nhỏ tới cán cân và kết quả
đàm phán... 

Ngày 13/11/2010, nhân Hội nghị
Thượng đỉnh APEC tại Nhật Bản,
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết
đã thông báo chính thức quyết
định của Việt Nam tham gia đàm
phán Hiệp định Đối tác Xuyên
Thái Bình Dương (Trans-Pacific
Partnership) với tư cách là thành
viên chính thức của đàm phán
này...

Một yếu tố quan trọng làm nên
sự thay đổi về ý nghĩa của TPP
chính là tham vọng của Hoa Kỳ
trong việc quyết tâm để TPP trở
thành “Hiệp định thương mại
của Thế kỷ 21” theo nghĩa đây sẽ
là một hiệp định có mức độ tự do
cao, ở tất cả các lĩnh vực thương
mại và cả những lĩnh vực phi
thương mại quan trọng... 9 11

13



Trong tay Bạn là Bản tin “Doanh nghiệp và Chính sách
thương mại quốc tế”, ấn phẩm phát hành hàng quý của
Ủy ban tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế -
Trung tâm WTO — Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam.

Mục “Tin Hội nhập” của Bản tin sẽ mang đến cho Bạn
các thông tin cập nhật cùng các bình luận cơ bản về
những sự kiện, những câu chuyện từ tất cả các chiều
hội nhập (WTO, đa phương, song phương).

Mục “Chủ đề chính sách” tập trung chuyên sâu vào một
chính sách, quy định, vấn đề thương mại quốc tế đặc
biệt, đã hoặc có thể có tác động mạnh mẽ đến các
doanh nghiệp với những phân tích, bình luận sâu sắc
của các chuyên gia.

Mục “Thông tin hữu ích” sẽ giúp Bạn có được các kiến
thức cơ bản về các khía cạnh khác nhau của quá trình
hội nhập với hình thức diễn giải đơn giản, dễ hiểu.

Hy vọng rằng Bản tin “Doanh nghiệp và Chính sách
Thương mại quốc tế” sẽ là cẩm nang hữu ích cho
doanh nghiệp, hiệp hội trong việc tăng cường thông
tin về chính sách, pháp luật thương mại quốc tế để
chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với
tình hình hội nhập, có tiếng nói tích cực hơn và tham
gia hiệu quả hơn cùng với Nhà nước trong việc hoạch
định chính sách, đàm phán và thực thi các cam kết
quốc tế.

Lời giới thiệu

“Bản tin này được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu”

ỦY BAN Tư VẤN VỀ CHÍNH SÁCH THươNG MạI QUốC Tế
TRUNG TÂM WTO
PHÒNG THươNG MạI VÀ CÔNG NGHIệP VIệT NAM
Địa chỉ: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35771458
Fax: 04.35771459
Email: banthuky@trungtamwto.vn
Website: www.trungtamwto.vn
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ĐIểM TIN

CHUYÊN ĐỀ

Ngày 20/10, Ban hội thẩm giải
quyết tranh chấp của WTO đã bắt
đầu phiên điều trần xem xét giải
quyết vụ Việt Nam kiện Hoa Kỳ  về
các phương pháp tính toán và
cách thức áp dụng các biện pháp
chống phá giá của nước này đối
với sản phẩm tôm nước ấm đông
lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Đây
là thủ tục tiếp theo của các hoạt
động giải quyết tranh chấp sau
thủ tục các bên nộp bản đệ trình
để Ban Hội thẩm xem xét hồi cuối
tháng 8...

Trong hai ngày 11-12 tháng
11/2010, Hội nghị thượng
đỉnh Nhóm các nền kinh tế
phát triển và mới nổi (G-20)
đã diễn ra tại Seoul, Hàn
Quốc với sự tham gia của
người đứng đầu Chính phủ
G20 với chủ đề thảo luận
chính là hệ thống tài chính
toàn cầu và nền kinh tế thế
giới. Hàn Quốc là nước chủ
nhà của G20 đầu tiên không
nằm trong nhóm G8 (nhóm
các nước phát triển nhất thế
giới).

Từ mùa thu năm 2008, sau
khi Đại diện Thương mại Hoa
Kỳ thông báo quyết định
chính thức của Tổng thống
nước này về việc tham gia
đàm phán Hiệp định Đối tác
Xuyên Thái Bình Dương
(Trans-Pacific Partnership -
TPP), TPP bắt đầu trở thành
một chủ đề nóng trong tiến
trình tự do hóa thương mại
quốc tế, được nhắc đến và
thảo luận ở nhiều cấp độ
không chỉ bởi các bên tham
gia vào đàm phán này.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị
thượng đỉnh G20 tại Hàn Quốc,
Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á
- Thái Bình Dương (APEC) đã diễn
ra trong hai ngày 13-14 tháng
11/2010 tại Yokohama, Nhật Bản.
Tự do thương mại là chủ đề chính
trong chương trình nghị sự của
APEC lần này...

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
LS Trần Hữu Huỳnh
Giấy phép xuất bản số: 
59/GP-XBBT ngày 25/11/2009
Chế bản và in tại: Công ty TNHH In và 
Sản xuất bao bì Hà Nội
Thiết kế đồ họa:

VIệT NAM - EU KÝ HIệP ĐịNH ĐốI TÁC 
HợP TÁC TOÀN DIệN

CHUẩN Bị CHO FTA VIệT NAM VÀ 
LIÊN MINH HảI QUAN 

NGA - BELARUS — KAZAKHSTAN 

HOÀN TẤT VÒNG 3 ĐÀM PHÁN HIệP ĐịNH
ĐốI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DươNG

CộNG ĐồNG KINH Tế ASEAN (AEC) —
NHữNG TIếN TRIểN MớI NăM 2010

TRị GIÁ THươNG MạI TOÀN CầU TăNG
TRưởNG CHậM TRONG QUÝ III NăM 2010

WTO BắT ĐầU GIảI QUYếT VỤ TRANH CHẤP
VIệT NAM — HOA Kỳ

Số LượNG CÁC VỤ 
CHốNG BÁN PHÁ GIÁ GIảM

HộI NGHị THượNG ĐỉNH G-20 TạI 
HÀN QUốC VÀ NHữNG TUYÊN Bố CHUNG VỀ

ĐịNH HướNG PHÁT TRIểN

EU XÂY DựNG CHÍNH SÁCH THươNG MạI
CHO 5 NăM TớI

APEC VÀ QUYếT TÂM THÚC ĐẩY Tự DO HÓA
THươNG MạI
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TPP — HIệP ĐịNH THươNG MạI CỦA 
THế Kỷ 21?

VIệT NAM VÀ TPP - NHữNG SUY TÍNH
THIệT HơN

HOA Kỳ VÀ Sự CAN Dự CỦA NướC NÀY 
VÀO TPP
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Mặc dù còn chờ
thủ tục phê
chuẩn từ các cơ
quan có thẩm
quyền nội địa
của hai phía,
việc ký tắt PCA
là một bước tiến
quan trọng
trong việc nâng
cấp quan hệ Việt
Nam – EC lên
một tầm cao
mới. PCA sẽ là

khuôn khổ cho việc xây dựng quan hệ đối tác
bình đẳng, hợp tác toàn diện và lâu dài giữa
Việt Nam và EU trong thế kỷ 21, đồng thời
tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh
vực khoa học công nghệ, năng lượng, giao
thông vận tải, giáo dục đào tạo, nông, lâm
ngư nghiệp, quản lý và khắc phục hậu quả
thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh; cho
phép hai bên hợp tác hiệu quả hơn trong việc
giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi
khí hậu, tăng cường năng lực quốc gia đối
phó với khủng hoảng hay ngăn chặn và
chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

PCA cũng là tiền đề thuận lợi để hai bên
khởi động tiến trình đàm phán chính thức
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU.
Đây được xem là công cụ quan trọng thúc đẩy
trao đổi kinh tế thương mại giữa hai bên,
nhất là trong bối cảnh EU là một thị trường
lớn đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam
với kim ngạch trao đổi hai chiều năm 2009
đạt 11,5 tỷ Euro.

Sau 10 tháng nỗ lực nghiên cứu, Phiên
họp thứ nhất của Nhóm nghiên cứu hỗ
trợ đàm phán FTA giữa Việt Nam với
các nước thành viên Liên minh Hải
quan Nga - Belarus - Kazakhstan đã
được tổ chức tại Hà Nội vào ngày
11/10/2010. 

Phiên thảo luận đầu tiên của Nhóm tập
trung vào các nội dung của điều khoản
tham chiếu cho hoạt động của Nhóm
nghiên cứu trong giai đoạn tới như phạm
vi và nội dung của đề cương nghiên cứu
tác động FTA đến các bên, những khó
khăn, thách thức có thể gặp nếu tiến
hành đàm phán và phân công cụ thể về
nhiệm vụ của các thành viên trong
Nhóm công tác, v.v...

FTA giữa Việt Nam và Liên minh Hải
quan Nga - Belarus - Kazakhstan mở ra
triển vọng về một khu vực thương mại tự
do với tổng diện tích 20,23 triệu km2,
dân số 253,5 triệu người, GDP 1505 tỷ
USD, phong phú về nguồn tài nguyên
thiên nhiên, nhân lực trẻ dồi dào.

Việt Nam - EU ký
Hiệp định đối tác
hợp tác toàn diện
Ngày 4/10 tại Brussels,
Vương quốc Bỉ, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng
và Chủ tịch EC Jose
Manuel Barroso chứng
kiến việc ký tắt Hiệp
định khung về đối tác và
hợp tác toàn diện Việt
Nam — EU (PCA), kết
thúc tiến trình đàm
phán tích cực giữa hai
bên về vấn đề này. 

Nhân chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng tháng 12/2009, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất nghiên
cứu khả năng tiến tới Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam với
Liên bang Nga và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan.

Chuẩn bị cho FTA Việt Nam và Liên minh
Hải quan Nga - Belarus – Kazakhstan

Vòng đàm phán lần này đã chia thành 24
nhóm đàm phán thảo luận hàng loạt các
vấn đề như sản phẩm công nghiệp, nông
nghiệp, dệt may, các tiêu chuẩn, dịch vụ,
đầu tư, dịch vụ tài chính, sở hữu trí tuệ,
cạnh tranh, lao động và môi trường. 

Bên cạnh đó, các nước thành viên bắt
đầu thảo luận vắn tắt các vấn đề như xúc
tiến kết nối, phát triển cơ chế gắn kết
pháp lý rộng lớn hơn trên toàn khu vực,
tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ
dàng đạt được lợi thế trong thỏa thuận
của TPP và hỗ trợ phát triển. Các nhóm
đàm phán đã trao đổi ý tưởng về các lĩnh
vực trên và nhất trí thảo luận sâu hơn
trong những tuần tới.

Ngoài ra, nhiều quan chức chính phủ,
đại diện các doanh nghiệp và các tổ chức
phi chính phủ (NGO) cũng tham gia các
cuộc hội thảo chuyên đề về chất lượng vệ
sinh, các vấn đề lao động và môi trường
liên quan đến hiệp định.

Trong thông cáo báo chí sau khi kết thúc
Vòng này, đại diện các nước cho biết đã
đạt được những mục tiêu đề ra và chuẩn
bị tốt cho vòng đàm phán thứ tư, dự kiến
tổ chức ở New Zealand vào tháng
12/2010.

Nằm trong các hoạt động vận động về
TPP, Ủy ban Tư vấn về Chính sách
Thương mại Quốc tế thuộc VCCI đã tổ
chức hội thảo khởi động việc lấy ý kiến
cộng đồng doanh nghiệp về TPP này tại
Hà Nội ngày 4/11/2010 và tại TP Hồ
Chí Minh ngày 5/11/2010 với chủ đề
“TPP – Việt Nam được gì? Mất gì?”. Ủy
ban này cũng đồng thời hỗ trợ chuyên
môn để cùng trang thông tin điện tử
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam của
Vietnamnet thực hiện giao lưu trực
tuyến về TPP với chủ đề “TPP – Cuộc
chơi “chủ động” của Việt Nam trong hội
nhập”. Thông tin về các nội dung này có
thể tìm trên www.trungtamwto.vn. 

Vòng đàm phán thứ 3 trong khuôn
khổ đàm phán Hiệp định Đối tác
Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã diễn
ra từ ngày 3 đến 9/10/2010 tại
Brunei. Hơn 30 đại diện từ 9 nước
thành viên TPP đã tham gia Vòng này.

Hoàn tất Vòng 3 Đàm phán Hiệp định 
Đối tác Xuyên Thái Bình Dương
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Năm 2010 là năm có nhiều dấu mốc trong
chặng đường thực hiện mục tiêu AEC. 

Từ tháng 1-2010, có 99% tổng số dòng thuế đã
được xóa bỏ trong thương mại nội khối
ASEAN. Mức thuế quan trung bình đã giảm từ
4,4% năm 2000 xuống còn 0,9% trong năm
2009. 

Để giảm chi phí giao dịch, ASEAN đang hướng
tới thành lập “Cơ chế một cửa” ASEAN
(ASW) để tăng tốc độ thông quan và giải
phóng hàng hóa. Tất cả các thành viên ASEAN
đang thực hiện “Cơ chế hải quan một cửa quốc
gia” (NSW) ở những giai đoạn khác nhau và sẽ
hoàn thành trước năm 2012. 

Hiệp định về thương mại hàng hóa mới của
ASEAN có hiệu lực từ ngày 1-5-2010 thay thế
cho Hiệp định CEPT/AFTA trước đây đã kịp
thời khắc phục những hạn chế pháp lý và mở ra
cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy các
chương trình thuận lợi hóa thương mại. Các
luồng di chuyển vốn, dịch vụ được cởi mở
thông thoáng theo định hướng của AEC. 

Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA),
Gói cam kết thứ bảy trong khuôn khổ Hiệp
định khung ASEAN về thương mại dịch vụ
(AFAS), Hiệp định đa phương về tự do hóa

hoàn toàn vận tải hàng không, Hiệp định
khung ASEAN về hàng quá cảnh... cũng đang
trong quá trình rà soát lần cuối trước khi chính
thức có hiệu lực. 

Năm 2010, lần đầu tiên, Biểu đánh giá AEC
cho giai đoạn 2007 - 2010 đã được hoàn thành,
tạo căn cứ để giám sát minh bạch và chặt chẽ
tiến độ thực hiện AEC của từng nước thành
viên ASEAN. 

Cũng trong năm 2010, nhiều cam kết tự do hóa
thương mại phù hợp với chuẩn mực của WTO
về một khu vực thương mại tự do đầy đủ của
ASEAN với một số đối tác lớn (Khu vực
thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, Khu
vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc)
cũng được hoàn tất. 

Cùng với đó, các chương trình truyền thông về
AEC ở cấp độ thành viên và khu vực cũng được
tăng cường. Các diễn đàn thảo luận về hiệu quả
của AEC đối với 12 lĩnh vực ưu tiên hội nhập
của khu vực này đã bắt đầu được triển khai.

Có thể nói năm 2010 đã đánh dấu một năm
nhiều bước đi thành công của AEC. Việt Nam
với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2010 đã
có nhiều nỗ lực và sáng kiến góp phần vào quá
trình xây dựng và hoàn thiện AEC.

CÁC MốC PHÁT TRIểN 
CỦA AEC TRướC 2010

- AEC xuất phát từ ý tưởng
mở rộng các cam kết tự do
hóa mà ASEAN đã thực hiện
trong khuôn khổ Khu vực
thương mại tự do ASEAN
(AFTA) từ năm 1993. 

- Năm 2004, lãnh đạo các
nước ASEAN nhất trí xây
dựng AEC vào năm 2020 dựa
trên kế hoạch kết nối 12
lĩnh vực ưu tiên mà ASEAN
có lợi thế cạnh tranh (nông
nghiệp, gỗ và sản phẩm gỗ,
dệt may, điện tử, cao su, ô-
tô, giày dép, du lịch, vận tải
hàng không, dịch vụ
logistics). Tuy nhiên việc
thực thi ý tưởng này đã
không đạt được hiệu quả
mong muốn và ít thu hút
được sự quan tâm của các
doanh nghiệp và cộng đồng. 

- Năm 2007, Hội nghị Cấp
cao ASEAN lần thứ bảy đã
thông qua việc xây dựng Kế
hoạch tổng thể và lộ trình
chiến lược thực hiện AEC với
các biện pháp chi tiết và
một thể chế thực thi chặt
chẽ cùng với việc đồng thời
đẩy nhanh mục tiêu hoàn
thành thiết lập AEC vào năm
2015, sớm hơn 5 năm so với
mục tiêu đã đặt ra trước đó.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
Những tiến triển mới năm 2010
Cộng đồng Kinh tế ASEAN (Asean Economic Community - AEC) là một trong 3 trụ cột (bên
cạnh Cộng đồng An ninh - Chính trị và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội) để xây dựng Cộng
đồng ASEAN trong tương lai theo Hiến chương ASEAN thông qua năm 2008.
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Tốc độ tăng trưởng thương mại thế giới 9 tháng đầu năm đạt mức 23%. Dù đã có những
dầu hiệu tích cực, nhưng trị giá thương mại thế giới vẫn chỉ duy trì dưới mức kỷ lục thời
kỳ trước cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua. 

Số liệu thống kê hàng tháng trong
quý III 2010 từ 70 nền kinh tế, đại
diện cho 90% trị giá thương mại
thế giới, cho thấy thương mại hàng
hóa đình đốn trong tháng Bảy,
giảm trong tháng Tám và phục hồi
trở lại trong tháng 9 vừa qua.

Xét theo khu vực, thương mại
ngoài khu vực EU (không tính tới
thương mại giữa EU và các quốc
gia khác) tăng nhanh đáng kể so
với thương mại nội khối EU. 

Trị giá xuất khẩu khu vực Châu Á
trong quý III năm 2010 tăng 30%
so với cùng kỳ năm ngoái. Con số
này của khu vực Châu Phi và
Trung Đông cũng tăng 22% so với
cùng kỳ năm 2009, do giá cả hàng
hóa tăng sau cuộc khủng hoảng.

Trong một diễn biến liên quan,
trước khi có thống kê thương mại
quý III 2010 này, tháng 10 vừa rồi,
Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) đã nâng dự báo tăng
trưởng thương mại toàn cầu năm
2010 từ mức 10% (dự báo hồi
tháng 3/2010) lên 13,5%, mức
tăng trưởng cao nhất hàng năm từ
trước đến nay. Cũng tại thời điểm
đưa ra dự báo mới, Tổng giám đốc
WTO Pascal Lamy đã cảnh báo
rằng tăng trưởng thương mại các
tháng cuối năm có thể không đạt
được mức độ đã chứng kiến đầu
năm do nhiều gói hỗ trợ của các
Chính phủ đang đã hết hạn.

Trị giá thương mại toàn cầu 
tăng trưởng chậm trong quý III/2010
Số liệu thống kê hàng quý mới đây của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho
thấy giá trị thương mại hàng hóa quý III năm 2010 tăng 18% so với cùng kỳ
năm 2009 nhưng chỉ tăng 3% so với quý II 2010, thấp hơn nhiều so với mức
tăng 26% của 3 tháng trước đó.

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thế giới từ Quý I 2007 tới quý III 2010

Biểu đồ 2: Số liệu thương mại hàng hóa tổng hợp từ 70 nền kinh tế.

Biểu đồ 3: Số liệu Biến động giá hàng hóa trong Quý III năm 2010 (%)

Ngày 20/10, Ban hội thẩm giải
quyết tranh chấp của WTO đã bắt
đầu phiên điều trần xem xét giải
quyết vụ Việt Nam kiện Hoa Kỳ  về
các phương pháp tính toán và cách
thức áp dụng các biện pháp chống
phá giá của nước này đối với sản
phẩm tôm nước ấm đông lạnh nhập
khẩu từ Việt Nam. Đây là thủ tục
tiếp theo của các hoạt động giải
quyết tranh chấp sau thủ tục các
bên nộp bản đệ trình để Ban Hội
thẩm xem xét hồi cuối tháng 8.

Trong phiên điều trần đầu tiên, Ban hội
thẩm nghe hai bên trình bày lập luận,
quan điểm về vụ kiện. Phía Việt Nam
đã đưa ra những bằng chứng, lập luận
về những biện pháp không phù hợp của
phía Hoa Kỳ trong vụ việc này nhằm
bảo vệ quyền lợi chính đáng của các
doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam
trong vụ kiện chống bán phá giá mà
Hoa Kỳ tiến hành đối với tôm Việt
Nam. Phía Hoa Kỳ cũng tìm nhiều
chứng cứ nhằm bảo vệ lợi ích của
những người nuôi tôm Hoa Kỳ.

Sau khi nghe hai bên trình bày quan
điểm của mình, Ban hội thẩm đã đặt
nhiều câu hỏi chất vấn để làm rõ hơn các
tình tiết mà hai bên đưa ra trong vụ
tranh cãi. 

Ban hội thẩm gồm ba thành viên, là
những người chính thức giúp Cơ quan
giải quyết tranh chấp WTO (gọi tắt là
DSB) xem xét vụ việc và đưa ra khuyến
nghị cho cơ quan này (dưới hình thức
“Báo cáo của Ban Hội thẩm”). Các Báo
cáo của Ban Hội thẩm sau đó sẽ được
thông qua tự động bởi DSB trừ khi bị
tất cả các thành viên DSB phủ quyết. Vì
vậy vai trò và quyết định của Ban Hội
thẩm là rất quan trọng trong việc xử lý
các tranh chấp trong khuôn khổ WTO.

WTO bắt đầu 
giải quyết vụ  tranh chấp 
Việt Nam – Hoa Kỳ

Theo Báo cáo của Ban Thư Kỳ WTO
công bố ngày 06/12/2010, tổng số vụ khởi
xướng điều tra chống bán phá giá nửa đầu
năm 2010 là 69 vụ, giảm 29% so với con số
97 vụ cùng kỳ năm 2009. Số lượng các
biện pháp chống bán phá giá áp dụng
trong nửa đầu năm nay cũng giảm 5% so
với cùng kỳ năm ngoái, từ 62 biện pháp
được áp dụng xuống còn 59 biện pháp.

Trong đó, các quốc gia thành viên đã khởi
xướng điều tra chống bán phá giá theo thứ
tự bao gồm: Ấn Độ (17 vụ); Liên minh
Châu Âu (8 vụ); Argentina (7 vụ); Brazil,
Israel (5 vụ); Australia, Trung Quốc (4
vụ); Indonesia, Hàn Quốc (3 vụ);
Colombia, Thái Lan, Hoa Kỳ (2 vụ);
Canada, Chile, Jamaica, Mexico, Đài Bắc,
Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina. 

Các quốc gia thành viên áp dụng biện
pháp chống bán phá giá bao gồm: Ấn Độ
(17); Thổ Nhĩ Kỳ (9); Argentina, Trung
Quốc (7); Hoa Kỳ (5), Brazil (3); Canada,
Liên minh Châu Âu, Israel (2); Australia,
Ai Cập, Mexico, Peru, Nam Phi.

Thông tin chi tiết hơn về Báo cáo có thể
tìm trên: www.chongbanphagia.vn

Số lượng các vụ chống bán phá giá giảm
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Trong hai ngày 11-12 tháng 11/2010,
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền
kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã
diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc với sự tham
gia của người đứng đầu Chính phủ G20
với chủ đề thảo luận chính là hệ thống tài
chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới.
Hàn Quốc là nước chủ nhà của G20 đầu
tiên không nằm trong nhóm G8 (nhóm
các nước phát triển nhất thế giới).

Hội nghị đã kết thúc với việc ra tuyên bố
chung tập trung vào một số thách thức
đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là
vấn đề phát triển.

Tuyên bố khẳng
định các nước
thành viên G-20
sẽ thúc đẩy việc

thiết lập các hệ thống hối đoái dựa trên
thị trường nhiều hơn và tăng cường sự
linh hoạt về tỷ giá hối đoái theo hướng
phù hợp với những nguyên tắc kinh tế cơ
bản và ngăn chặn việc phá giá nội tệ vì
mục đích cạnh tranh.

G-20 cam kết hạn chế thực hiện và phản
đối việc thực hiện những hoạt động
thương mại mang tính bảo hộ dưới mọi
hình thức, đồng thời công nhận tầm quan
trọng của việc kết thúc nhanh chóng Vòng
đàm phán Doha về tự do hóa thương mại
toàn cầu.

Liên quan đến các thiết chế tài chính, G-
20 ủng hộ việc chuyển 6% quyền bỏ phiếu
trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) từ các
nước phát triển sang các nền kinh tế mới
nổi, đồng thời cam kết sẽ làm việc để hoàn
tất việc chuyển giao này thông qua các
cuộc họp hàng năm của nhóm trong năm
2012. G-20 cũng tán thành đề xuất của
Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng, còn
gọi là Basel III, về khung vốn ngân hàng và
lượng tiền luân chuyển. 

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
(SME), G-20 khẳng định các thể chế này
đóng vai trò sống còn trong việc tạo việc
làm và thu nhập. Canada, Hàn Quốc, Mỹ
và Ngân hàng phát triển liên Mỹ cam kết
ủng hộ 528 triệu USD cho các SME.

Cụ thể, chính sách thương mại mới của EU
nhấn mạnh các mục tiêu sau:

1. Hoàn thành chương trình đàm phán đầy
tham vọng trong WTO và với các đối tác
thương mại lớn như Ấn Độ và Mercosur (dự
báo điều này sẽ giúp EU tăng trưởng thêm 1%
GDP mỗi năm);

2. Làm sâu sắc hơn quan hệ thương mại với các
đối tác chiến lược, như Hoa Kỳ, Trung Quốc,
Nga và Nhật Bản mà nội dung chủ yếu là xóa bỏ
các rào cản phi thuế quan đối với thương mại;

3. Giúp các doanh nghiệp EU tiếp cận thị
trường thế giới thông qua việc thiết lập một cơ
chế để khắc phục sự mất cân bằng giữa việc EU
mở cửa nhiều lĩnh vực (ví dụ trong lĩnh vực mua
sắm công) trong khi các đối tác lại hạn chế các
lĩnh vực này;

4. Bắt đầu triển khai đàm phán các quy định cơ
bản về đầu tư với một số đối tác thương mại chủ
chốt;

5. Đảm bảo rằng thương mại là công bằng và các
quyền của EU được thực thi đầy đủ, những cam
kết trên giấy được chuyển thành những lợi ích
trên thực tế;

6. Đảm bảo rằng thương mại có lợi cho số đông
chứ không phải cho số ít và phải làm rõ được
rằng thương mại sẽ hỗ trợ cho phát triển như
thế nào khi xác định các nguyên tắc ưu đãi
thương mại cho các nước đang phát triển.

Chiến lược chính sách thương mại mới này của
EU được nêu trong tài liệu có tên “Thương mại,
Phát triển và Thế giới”. 

Đây là tài liệu được Ủy ban châu Âu thực hiện
rất công phu. Cụ thể, để đi đến chiến lược này,
các cơ quan EU đã thực hiện 02 nghiên cứu: Báo
cáo “Những tiến bộ đạt được trong Chiến lược
châu Âu toàn cầu 2006-2010” xem xét những
tiến bộ trong năm năm vừa qua trong việc mở
rộng thương mại giữa EU và các đối tác thương
mại, và Tài liệu nghiên cứu “Thương mại –
Công cụ để đạt tới thịnh vượng” nghiên cứu sự
đóng góp của thương mại bền vững và mở cửa
đối với tăng trưởng, tạo việc làm và xem xét các
rào cản lớn nhất đối với thương mại hàng hóa,
dịch vụ và đầu tư. EU cũng tiến hành tham vấn
rộng rãi các nhóm lợi ích khác nhau trong EU và
phỏng vấn 26.635 công dân ở 27 nước hành viên
EU để có dữ liệu xây dựng Chiến lược mới này.

EU xây dựng chính sách
thương mại cho 5 năm tới

Tháng 11 vừa rồi, Ủy ban
châu Âu đã đưa ra tuyên
bố về chính sách thương
mại của Liên minh châu
Âu EU trong 5 năm tới.
Mục tiêu của chính sách
này là thúc đẩy mạnh mẽ
sự tăng trưởng kinh tế EU,
tạo thêm việc làm và mang
đến nhiều lựa chọn tốt
hơn cho người tiêu dùng
EU. Định hướng của yếu
của chiến lược này sẽ là
giảm rào cản thương mại,
tiếp tục mở rộng thị
trường thế giới và tìm
kiếm những cam kết
thương mại có lợi cho EU. 

Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại
Hàn Quốc và những tuyên bố
chung về định hướng phát triển
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Ngay sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh
G20 tại Hàn Quốc, Diễn đàn hợp tác kinh tế
châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã diễn
ra trong hai ngày 13-14 tháng 11/2010 tại
Yokohama, Nhật Bản. Tự do thương mại là
chủ đề chính trong chương trình nghị sự của
APEC lần này.

Tại Diễn đàn này, đại diện 21 nước thành
viên APEC đã nhất trí sẽ phối hợp để thực
hiện bước đi vững chắc hướng tới Khu vực
thương mại tự do châu Á – Thái Bình
Dương (FTAAP) với mục tiêu kết nối các
nền kinh tế đang phát triển nhanh trong
vùng với ba nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ,
Trung Quốc và Nhật Bản. Thủ tướng Nhật
Naoto Kan còn lạc quan cho rằng FTAAP có
thể trở thành hiện thực từ năm 2020, qua đó
sẽ giảm mạnh các loại thuế và hàng rào nhập
khẩu với mọi mặt hàng từ trang thiết bị xe
hơi tới lương thực trong một khu vực chiếm
một nửa sản lượng kinh tế và hai phần ba lưu
lượng thương mại toàn cầu. 

Trong thông cáo chung mang tên “Tầm nhìn
Yokohama”, các nhà lãnh đạo APEC tuyên bố
“tự do hóa và tạo điều kiện cho thương mại sẽ
tiếp tục là mục tiêu trọng tâm của APEC”.
Một trong những cơ chế hiện thực nhất của
APEC vào thời điểm này là đàm phán Hiệp
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
(TPP), hiện đang có sự tham gia của Chile,
New Zealand, Brunei và Singapore. Mỹ, Úc,
Malaysia, Việt Nam và Peru. Nhật Bản thể
hiện sự quan tâm đặc biệt tới đàm phán này
và đang cân nhắc trong nội bộ việc tham gia
TPP.

APEC và quyết tâm
thúc đẩy tự do hóa
thương mại

ới việc gia nhập WTO ngày 11/1/2007, Việt Nam đã tiến một bước dài
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, nếu như việc gia
nhập WTO có thể được xem là bước hội nhập “theo chiều rộng” với
những cam kết mở cửa ở mức độ tương đối áp dụng chung cho tất cả
150 thành viên của WTO với thì việc ký kết các Thỏa thuận thương
mại tự do (Free Trade Agreements — FTA) giữa Việt Nam với các đối
tác khác là hình thức hội nhập “theo chiều sâu” trong đó các cam kết

mạnh mẽ hơn, ở nhiều lĩnh vực hơn và do đó mức độ tác động tới tương lai
của nền kinh tế cũng như của mỗi ngành cũng lớn và phức tạp hơn. 

Trong làn sóng đàm phán và ký kết các FTA của Chính phủ hiện nay, Hiệp định
Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được đánh giá là cam kết thương mại tự
do quan trọng nhất của Việt Nam, ít nhất là bởi đàm phán này có sự tham gia
của Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới và đối tác thương mại hàng đầu của
chúng ta. 

Việc tìm hiểu về đàm phán TPP này, tác động của nó tới doanh nghiệp Việt
Nam cũng như quan điểm của phía Hoa Kỳ sẽ là cơ sở quan trọng để các doanh
nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp xác định các quyền và lợi ích liên quan của
mình, từ đó có tiếng nói thích hợp đối với cơ quan đàm phán của Chính phủ
để kết quả đàm phán thực sự phản ánh nhu cầu và mang lại lợi ích nhiều nhất
cho nền kinh tế và các doanh nghiệp.

v
VIệT NAM VÀ HIệP ĐịNH ĐốI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DươNG (TPP)

CHUYÊN ĐỀ
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BÌNH Cũ RượU MớI

Từ mùa thu năm 2008, sau khi Đại diện
Thương mại Hoa Kỳ thông báo quyết
định chính thức của Tổng thống nước
này về việc tham gia đàm phán Hiệp định
Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-
Pacific Partnership - TPP), TPP bắt đầu
trở thành một chủ đề nóng trong tiến
trình tự do hóa thương mại quốc tế, được
nhắc đến và thảo luận ở nhiều cấp độ
không chỉ bởi các bên tham gia vào đàm
phán này.

Tuy vậy, trên thực tế TPP đã bắt nguồn từ
rất lâu trước đó. Cụ thể, từ đầu những
năm 2000, Singapore, Chile, New
Zealand, Brunei đã tiến hành đàm phán
một hiệp định thương mại tự do nhằm
kết nối các nước ở khu vực này với nhau. 

Kết quả là Hiệp định hợp tác Kinh tế
chiến lược Xuyên Thái Bình Dương
(Trans-Pacific Strategic Economic
Partnership Agreement) đã được ký kết
ngày 3/6/2005, có hiệu lực từ 28/5/2006
giữa 4 nước này (vì vậy Hiệp định này còn
được gọi là TPP4 hay P4). Vào thời điểm
đó, P4 không gây ảnh hưởng lớn mặc dù
đây là một Hiệp định thương mại thuộc
thế hệ thứ ba (với mức độ cam kết tương
đối mạnh trong các lĩnh vực hàng hóa,
nông nghiệp, dệt may, xuất xứ hàng hóa,
phòng vệ thương mại, vệ sinh dịch tễ,

hàng rào kỹ thuật, chính sách cạnh tranh,
sở hữu trí tuệ, mua sắm công, giải quyết
tranh chấp và một số lĩnh vực dịch vụ). 

Chỉ đến khi Hoa Kỳ chính thức bày tỏ ý
định tham gia vào đàm phán mở rộng
Hiệp định này, đặc biệt ở các lĩnh vực dịch
vụ tài chính và kêu gọi nhiều nước khác
ngoài P4 tham gia vào đàm phán mở rộng
này, đàm phán này mới bắt đầu nhận được
sự “quan tâm” đặc biệt của nhiều bên, bao
gồm cả những nước nhận thấy lợi ích tiềm
năng của việc tham gia đàm phán lẫn các
nước linh cảm được những đe dọa từ Hiệp
định tương lai này. Cũng từ thời điểm này,
đàm phán P4 mở rộng chính thức được
đặt tên lại là Hiệp định Đối tác Xuyên
Thái Bình Dương (Trans-Pacific
Partnership - TPP) (kể từ đây nói đến
TPP là nói đến đàm phán mới chứ không
phải Hiệp định đã ký kết trước đây).

Sự tham gia của nền kinh tế lớn nhất thế
giới (Hoa Kỳ), vào một khu vực có tốc độ
phát triển thương mại cũng như tự do hóa
thương mại thuộc bậc nhất thế giới (châu
Á – Thái Bình Dương) là nguyên nhân
chính của sự thay đổi thái độ này. 

Một yếu tố khác cũng rất quan trọng làm
nên sự thay đổi về ý nghĩa của TPP chính
là tham vọng của Hoa Kỳ, bên đàm phán
“cầm trịch” của TPP, trong việc quyết tâm
để TPP trở thành “Hiệp định thương mại

của Thế kỷ 21” theo nghĩa đây sẽ là một
hiệp định có mức độ tự do cao, ở tất cả các
lĩnh vực thương mại và cả những lĩnh vực
phi thương mại quan trọng.

Vậy là chiếc bình “TPP” của năm 2006 đã
được mang ra để đựng “rượu” mới. Dù
chưa biết chắc rượu ấy vị sẽ thế nào, nhưng
tất cả đều tin rằng nó sẽ rất mạnh, có thể
làm “say” những ai “tửu lượng” kém.

HIệP ĐịNH THế Kỷ 21 HAY LÀ 
THAM VọNG CỦA HOA Kỳ?

Dù bắt đầu từ 2008, các Vòng đàm phán
TPP mới chính thức được khởi động từ
cuối năm 2009 (sau khi tình hình nội bộ
Hoa Kỳ đã đi vào quỹ đạo mới sau những
sắp xếp nhân sự nhiệm kỳ Tổng thống
mới).

Tính đến tháng 11/2010, TPP đã trải qua
03 Vòng đàm phán (Vòng 1 tại Úc tháng
3/2010, Vòng 2 tại Hoa Kỳ tháng 6/2010
và Vòng 3 tại Brunei tháng 10/2010) với
sự tham gia của 08 đối tác bao gồm:
Australia, Brunei, Chile, New Zealand,
Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam.
Malaysia mới tuyên bố chính thức tham
gia đàm phán TPP trong tháng 10 vừa rồi,
nâng tổng số thành viên đàm phán hiện
tại của hiệp định này lên con số 9 nước.
Trong tương lai, số lượng các Bên tham
gia đàm phán còn có thể mở rộng thêm

của thế kỷ 21?
TPP

Hiệp định thương mại 
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(ví dụ Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc…
đang cân nhắc việc tham gia TPP).

Cho đến nay các Vòng đàm phán này vẫn
đang giải quyết các vấn đề chung về phạm
vi và phương pháp tiếp cận các vấn đề
trong TPP cũng như giải quyết những
vấn đề khúc mắc liên quan đến quan hệ
giữa TPP với các Hiệp định thương mại
tự do song phương đã có giữa các nước
TPP). 

Tuy chưa có sự thống nhất nào về các vấn
đề đàm phán cụ thể trong TPP, nhiều ý
kiến cho rằng đã có thể suy đoán phần
nào về phạm vi này khi nhìn vào tính chất
của các FTA nói chung, hiện trạng P4 nói
riêng cũng như tham vọng đối với TPP
của Hoa Kỳ, bên đàm phán có ảnh hưởng
lớn nhất đối với tiến triển đàm phán:

n Các Hiệp định thương mại tự do
(Free Trade Agreements- FTA) đòi
hỏi mức độ cam kết mở cửa sâu hơn
các cam kết mở cửa thương mại thông
thường; các FTA thế hệ sau này có
phạm vi và mức độ mở cửa mạnh hơn
nữa, và TPP chắc chắn sẽ không nằm
ngoài xu hướng này;

n P4 đã có cam kết mạnh về thuế quan
và nhiều vấn đề phi thuế quan như

(xuất xứ hàng hóa, các biện pháp
phòng vệ thương mại, các biện pháp
vệ sinh dịch tễ, hàng rào kỹ thuật đối
với thương mại, sở hữu trí tuệ, mua
sắm công, chính sách cạnh tranh…và
cả những vấn đề phi thương mại như
lao động, môi trường), vì vậy TPP mới
chắc chắn sẽ có phạm vi lớn hơn nữa;

n Hoa Kỳ kỳ vọng TPP là “một FTA
của thế kỷ 21” với mong muốn đằng
sau đó là TPP sẽ có phạm vi lớn nhất
có thể, và với mức độ mở cửa rộng
nhất có thể. Cụ thể, Hoa Kỳ mong
muốn TPP sẽ đi xa hơn những cam
kết mà nước này đã thực hiện trong
các FTA ký kết gần đây nhưng chưa
được Nghị viện Hoa Kỳ thông qua
(đặc biệt là FTA với Colombia,
Panama, Hàn Quốc).

Từ những điều này, nhiều chuyên gia đã
dự báo về phạm vi và xu hướng đàm phán
“đầy tham vọng” của TPP, ví dụ:

n Thuế quan: Cắt giảm hầu hết các
dòng thuế (ít nhất 90%), thực hiện ngay
hoặc thực hiện với lộ trình rất ngắn

n Dịch vụ: Tăng mức độ mở cửa các
lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài
chính

n Đầu tư: Tăng cường các quy định
liên quan đến đầu tư nước ngoài và
bảo vệ nhà đầu tư

n Quyền sở hữu trí tuệ: Tăng mức độ
bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ cao
hơn so với mức trong WTO
(WTO+)

n Các biện pháp SPS, TBT: Siết chặt
các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và rào
cản kỹ thuật;

n Cạnh tranh và mua sắm công: Tăng
cường cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh
vực mua sắm công

n Các vấn đề lao động: đặc biệt là các
vấn đề về quyền lập hội (công đoàn),
quyền tập hợp và đàm phán chung của
người lao động, quy định cấm sử dụng
mọi hình thức lao động cưỡng bức,
quy định cấm khai thác lao động trẻ
em, quy định không phân biệt đối xử
trong lực lượng lao động

n Các vấn đề phi thương mại khác:
Tăng yêu cầu về môi trường

ĐÀM PHÁN TPP THựC CHẤT LÀ ĐÀM
PHÁN VớI AI?

Liên quan đến Việt Nam, mặc dù TPP
tương lai sẽ là Hiệp định thương mại
tự do chung giữa Việt Nam và ít nhất
là 8 nước khác, Hoa Kỳ vẫn là đối tác
chính và cần lưu ý nhất trong đàm
phán bởi hai lý do:

- So với các nước khác, Hoa Kỳ là đối
tác thương mại lớn nhất của Việt Nam
(đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu);

- Việt Nam đã có sẵn thỏa thuận
thương mại tự do với Australia, New
Zealand (trong AANZFTA) và Brunei,
Singapore, Malaysia (trong AFTA),
đang đàm phán với Peru và sẽ ký FTA
với Chile, do đó nếu TPP có đi tới đích
thì hiện trạng thương mại giữa Việt
Nam với các nước này cũng không
thay đổi đáng kể.

Vì vậy việc đàm phán TPP của Việt
Nam chủ yếu là đàm phán với Hoa Kỳ.
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Đây là quyết định được Việt Nam đưa ra
khá muộn, sau hơn một năm tham gia
đàm phán TPP với vai trò thành viên
liên kết duy nhất, sau nhiều lời kêu gọi
của các thành viên đàm phán TPP (đặc
biệt là Hoa Kỳ) và tất nhiên, sau nhiều
cân nhắc trong nước của các nhà chính
trị, các chuyên gia và cả ý kiến của khối
doanh nghiệp. Sự thận trọng này được
giải thích bởi những phức tạp khó lường
và ảnh hưởng lớn mà TPP có thể có đối
với nền kinh tế Việt Nam. 

CHÚNG TA Sẽ ĐượC GÌ?

Ký kết một FTA đồng nghĩa với việc
chấp thuận mở rộng thị trường của
mình cho hàng hóa dịch vụ nước ngoài
cũng như xác lập quyền tiếp cận ưu tiên
của hàng hóa dịch vụ nước mình tại thị
trường đối tác.

Với cách hiểu thông thường này, lợi ích
trong TPP của Việt Nam chủ yếu nằm ở
khả năng hàng hóa dịch vụ của chúng ta
sẽ thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường
các nước đối tác thông qua việc đối tác
cắt giảm thuế quan, bãi bỏ các điều kiện
đối với đầu tư dịch vụ.

Lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế dịch
vụ của Việt Nam hầu như chưa thể
“xuất khẩu” hay “bành trướng” đi đâu
trừ một số đầu tư ban đầu ở Lào hay
Campuchia. Vì thế lợi ích từ TPP được
rút gọn ở việc hàng hóa xuất khẩu Việt
Nam được hưởng các mức thuế suất ưu
đãi (0-5%) ở các thị trường đối tác, đặc
biệt là Hoa Kỳ.

Là một nền kinh tế định hướng xuất
khẩu, việc chúng ta có thể tiếp cận các
thị trường lớn như Hoa Kỳ với mức
thuế suất bằng 0 hoặc thấp như vậy sẽ
mang lại một lợi thế cạnh tranh vô cùng
lớn và một triển vọng hết sức sáng sủa
cho nhiều ngành hàng của chúng ta, kéo
theo đó là lợi ích cho một bộ phận lớn
người lao động hoạt động trong các lĩnh
vực phục vụ xuất khẩu. 
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Ngày 13/11/2010, nhân
Hội nghị Thượng đỉnh APEC
tại Nhật Bản, Chủ tịch nước
Nguyễn Minh Triết đã
thông báo chính thức
quyết định của Việt Nam
tham gia đàm phán Hiệp
định Đối tác Xuyên Thái
Bình Dương (Trans-Pacific
Partnership) với tư cách là
thành viên chính thức của
đàm phán này.

VÍ DỤ LợI ÍCH THUế QUAN Từ TPP

- TPP có thể sẽ giúp ngành dệt may
Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ
với mức thuế suất 0% so với mức
thuế trên 7% hiện nay và như vậy
mức kim ngạch sang thị trường này
sẽ không dừng lại ở mức 5,2 tỷ đô
như năm 2009. 

- Kim ngạch ngành da giầy sẽ không
phải chỉ là trên 1,3 tỷ đô năm 2009
nếu TPP đạt mức thuế suất là 0% thay
vì trên 12% như hiện nay.

Bên cạnh những lợi ích xuất khẩu, Việt
Nam có thể “có lời” từ TPP ngay cả ở
thị trường nội địa, nơi vốn được xem là
“chỉ chịu thiệt” từ các FTA nói chung.

“Khoản lời” này nằm ở những lợi ích
gián tiếp mà những khoản đầu tư, dịch
vụ đến từ Hoa Kỳ và các nước đối tác
TPP. Đó là một môi trường kinh doanh
cạnh tranh hơn, mang lại dịch vụ giá rẻ
hơn chất lượng tốt hơn cho người tiêu
dùng, những công nghệ và phương thức

và TPP 
Việt Nam 

- Những 
suy tính thiệt hơn



quản lý mới cho đối tác Việt Nam và một
sức ép để cải tổ và để tiến bộ hơn cho các
đơn vị dịch vụ nội địa.

Lợi ích cũng có thể đến từ những thay đổi
thể chế hay cải cách để đáp ứng những đòi
hỏi về pháp luật và cạnh tranh từ TPP.
Đây là những lợi ích lâu dài và xuyên suốt
các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã
hội.

Những lợi ích nói trên rõ ràng là không
nhỏ và vì vậy cũng không khó giải thích
tại sao nhiều chuyên gia cho rằng tham
gia TPP thực sự là một cơ hội “không thể
bỏ lỡ” cho Việt Nam.

Hào hứng là vậy nhưng có lẽ cũng cần
điềm tĩnh hơn để đánh giá thực chất vấn
đề và có cách thức để thực sự không bỏ lỡ
cơ hội. 

Thực tế, cơ hội tăng mạnh xuất khẩu
không phải cho tất cả khi mà ví dụ đối với
Hoa Kỳ, hàng thủy sản chưa chế biến hay
đồ gỗ (hai lĩnh vực xuất khẩu chủ yếu của
Việt Nam sang thị trường này) thực tế đã
đang được hưởng mức thuế suất bằng 0,
vì vậy có TPP hay không cũng không
quan trọng. Cũng như vậy, dù rằng tương
lai không hẳn chắc chắn nhưng một số
mặt hàng có thể được Hoa Kỳ xem xét
cho hưởng GSP “miễn phí” nếu chúng ta
có nỗ lực vận động tốt mà không cần
TPP với những cái giá phải trả có thể lớn
hơn nhiều (với việc buộc phải mở cửa thị
trường nội địa cũng như những ràng
buộc khác).

Đối với những mặt hàng khác, trong khi
cơ hội tăng xuất khẩu với giá cạnh tranh
là có thật và rất lớn (ví dụ dệt may, da
giầy), những rào cản dưới dạng quy định
kỹ thuật, vệ sinh dịch tễ hay kiện phòng
vệ thương mại với quy chế nền kinh tế phi
thị trường mà Hoa Kỳ thực hiện rất có
thể sẽ vô hiệu hóa lợi ích từ việc giảm
thuế quan. Cũng như vậy những điều
kiện ngặt nghèo về lao động, về xuất xứ
nguyên liệu cũng có thể khiến hàng hóa
Việt Nam không tận dụng được lợi ích từ
việc giảm thuế trong TPP.
 
Vậy là các vấn đề rào cản kỹ thuật TBT, vệ
sinh dịch tễ SPS, nguồn gốc xuất xứ hay
nền kinh tế phi thị trường là những vấn
đề tiên quyết phải đàm phán theo hướng
có lợi cho Việt Nam nếu chúng ta muốn
thực sự nhận được những lợi ích từ việc
giảm thuế quan trong TPP.

MẤT GÌ Từ TPP?

Như đã đề cập, tham gia FTA nói chung
và TPP nói riêng, Việt Nam sẽ phải mở
cửa nhanh và mạnh thị trường nội địa của

mình cho hàng hóa, dịch vụ từ các nước
đối tác. Nếu Việt Nam có “mất” gì khi
tham gia TPP thì là mất ở điểm này chủ
yếu.

Việt Nam hiện vẫn còn là thị trường
tương đối đóng với nhiều nhóm mặt
hàng còn giữ mức thuế MFN khá cao (và
với lộ trình mở cửa dài hơi). Vì thế việc
phải cam kết giảm thuế đối với phần lớn
các nhóm mặt hàng từ các nước đối tác
TPP có thể khiến luồng hàng nhập khẩu
từ các nước này gia tăng nhanh chóng.
Hệ quả tất yếu là thị phần của các nhà sản
xuất Việt Nam tại sân nhà sẽ bị ảnh
hưởng và cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Thu
hẹp sản xuất là một nguy cơ không quá xa
đối với không ít doanh nghiệp. Đây là
thực tế đã từng xảy ra khi chúng ta thực
hiện các FTA đã ký mà đặc biệt là
ACFTA với Trung Quốc. Nguy cơ này
đặc biệt nguy hiểm đối với nhóm hàng
nông sản, vốn gắn liền với nhóm đối
tượng dễ bị tổn thương trong hội nhập là
nông dân và nông thôn.

Tương tự, trong lĩnh vực dịch vụ, sự tham
gia mạnh mẽ và tự do hơn của các nhà
cung cấp có tiềm lực lớn, có kinh nghiệm
lâu năm, có ưu thế về dịch vụ trên thế giới
(đặc biệt là các nhà cung cấp dịch vụ Hoa
Kỳ) sẽ khiến cho các đơn vị cung cấp dịch
vụ của Việt Nam yếu thế trong cuộc cạnh
tranh không cân sức. 

Cũng có ý kiến lạc quan cho rằng trong
trường hợp cụ thể của TPP, cái “mất” này
có thể không phải là quá nghiêm trọng
nếu quan điểm sau của một số ngành
hàng là đúng: rằng hàng hóa hay dịch vụ
Hoa Kỳ có phân khúc và khách hàng khác
với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam, vì vậy với
họ cạnh tranh sẽ không quá nguy hiểm,
và rằng ở một số lĩnh vực, thị phần nội địa
có thể sẽ được phân chia lại, nhưng là giữa
các đối thủ Hoa Kỳ với những đối thủ
nước ngoài khác trên thị trường Việt
Nam là chủ yếu chứ không phải là với các
doanh nghiệp Việt Nam. Với các đối tác
khác, hệ quả có thể cũng không lớn do ta
đã và đang thực hiện mở cửa với họ theo
các FTA đã có.

Bên cạnh những mối nguy từ việc mở cửa
thị trường nội địa, điều mà nhiều chuyên
gia lo ngại từ TPP còn là những cam kết
khác về những vấn đề như bảo hộ cao
hơn đối với quyền sở hữu trí tuệ, đòi hỏi
cao trong bảo vệ môi trường, những
nguyên tắc về lao động…Đây là những
vấn đề phi thương mại nhưng có thể tác
động tiêu cực đến hoạt động thương mại
nếu yêu cầu cam kết quá cao so với khả
năng đáp ứng của Việt Nam. Điều này
hoặc là khiến doanh nghiệp Việt Nam
mất nhiều chi phí hơn để thực thi (ví dụ
vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ) hoặc
là sẽ làm vô hiệu hóa những lợi thế có
được từ những cam kết cắt giảm thuế của
đối tác.

Nguy cơ này, tuy nhiên cũng cần được
nhìn nhận khách quan hơn. Cụ thể, cũng
có ý kiến cho rằng việc gia tăng mức độ
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hay các tiêu
chuẩn về TBT, SPS từ phía Việt Nam khi
thực hiện TPP có thể là một công cụ tốt
để làm yên lòng các nhà đầu tư từ các
nước đối tác TPP, đặc biệt là Hoa Kỳ.
Khả năng gia tăng đầu tư nước ngoài (từ
các đối tác TPP) vào Việt Nam cũng từ
đó mà tăng lên.

Có lẽ việc cân đong thiệt hơn của một
FTA không dễ dàng và cũng khó có thể có
một đáp án như nhau với mỗi ngành, mỗi
doanh nghiệp. Đối với TPP, điều này còn
phụ thuộc vào kết quả đàm phán cuối
cùng, vào hành động của các doanh
nghiệp trong việc vận động phương án
đàm phán thích hợp cũng như chiến lược
cạnh tranh cho sau này. 

Từ sau ngày 13/11 vừa rồi, Việt Nam đã
trở thành một bên đàm phán chính thức
của TPP. Con đường vậy là đã mở, và hy
vọng với người mở đường và cả cộng
đồng sẽ nỗ lực để con đường này dẫn tới
một triển vọng tương lai tươi sáng hơn…
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NHữNG CAM KếT LIÊN QUAN ĐếN CÁC
RÀO CảN CầN ĐạT ĐượC TRONG TPP

-Cam kết hạn chế việc ban hành mới
các hàng rào TBT/SPS hoặc Thắt chặt
quy trình ban hành để hạn chế những
rào cản mới

-Công nhận quy chế nền kinh tế thị
trường cho Việt Nam

-Sử dụng quy tắc xuất xứ thích hợp



Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Luật sư
cao cấp của hãng luật Hoa Kỳ Miller &
Chevalier Chartered, cựu cán bộ cao cấp
về đàm phán FTA của Đại diện thương
mại Hoa Kỳ, Jay L. Eizenstat, Esq. tìm
hiểu về mục tiêu và ý định của Hoa Kỳ
trong TPP, hy vọng có thể đem đến
những thông tin sát thực hơn về vấn đề
này.

PV: Xin Ông cho biết những lý do chính
thúc đẩy Hoa Kỳ tham gia TPP?

LS Jay Eizenstat: Hoa Kỳ có nhiều lý do
để tham gia tích cực vào đàm phán TPP.
Quan trọng nhất trong số đó là mong
muốn gia tăng các lợi ích thương mại,
kinh tế và chính sách của Hoa Kỳ ở khu
vực châu Á, nơi có tiềm năng tăng trưởng
dài hạn và một thị trường hấp dẫn bậc
nhất hiện nay. TPP là một công cụ hữu
dụng để Hoa Kỳ hòa nhập với nền kinh tế
ở khu vực này, qua đó đảm bảo lợi ích của
các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ tại
đây. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong
hoàn cảnh Hoa Kỳ đang đứng ngoài tiến
trình tự do hóa của khu vực này (với một
loạt các FTA giữa các nước trong khu vực
mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ).

TPP cũng là con đường khả thi để Hoa
Kỳ gia tăng đối trọng của mình về kinh tế
trong quan hệ với Trung Quốc ở khu vực
này.

PV: Thưa Ông, lợi ích được công bố là vậy
nhưng liệu Hoa Kỳ có thể đến cùng trong
đàm phán và thực thi TPP không khi mà
tình hình chính trị ở Hoa Kỳ có nhiều yếu
tố không thuận cho việc ký TPP (cả từ
Nghị viện lẫn công chúng Hoa Kỳ)?

LS Jay Eizenstat: Theo những gì mà tôi
quan sát được, nội bộ Hoa Kỳ có sự ủng
hộ tương đối rộng rãi – tuy không phải
tất cả - đối với đàm phán TPP. Điều này
có thể thấy ở cả Hành pháp, Nghị viện lẫn
các ngành sản xuất quan trọng của nước

này, bao gồm nông nghiệp (nhưng không
bao gồm ngành sữa), các sản phẩm công
nghiệp, dệt may, giầy dép, đồ gỗ, các
ngành công nghệ cao, điện tử, các lĩnh
vực dịch vụ (đặc biệt là dịch vụ y tế, bảo
hiểm, đầu tư, ngân hàng…).

Như trong bất kỳ các trường hợp khác,
các nhóm theo xu hướng bảo hộ như các
tổ chức công đoàn, ngành sữa và ngành
dệt may Mỹ vẫn tỏ thái độ nghi ngờ về
những lợi ích mà TPP có thể mang lại.
Việc Đại diện Thương mại Hoa Kỳ tiến
hành một chuyến công du chưa từng có
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và sự can dự 
của nước này vào

Hoa Kỳ

Trong TPP cũng như trong mọi
đàm phán khác, để có thể có
được phương án đàm phán
thích hợp, việc xem xét điểm
mạnh, điểm yếu của đối tác
trong đàm phán có ý nghĩa
quan trọng, ảnh hưởng không
nhỏ tới cán cân và kết quả
đàm phán. 

Luật sư của hãng luật Hoa Kỳ Miller & Chevalier
Chartered, cựu cán bộ cao cấp về đàm phán FTA của
Đại diện thương mại Hoa Kỳ, Jay L. Eizenstat, Esq.

TPP



trong tiền lệ đến các bang của Hoa Kỳ để
nói về những lợi ích của TPP thực chất là
nhằm thuyết phục làn sóng nghi ngại
đang gia tăng ở Mỹ về ích lợi của tự do
thương mại chứ không hẳn là với riêng
TPP. Làm điều này, họ cũng muốn thể
hiện hình ảnh một Đại diện thương mại
rất thấu hiểu những khó khăn của người
lao động trung bình trong xã hội Mỹ và
rất nhạy cảm với những quan ngại của
giới này về tự do thương mại.

Từ góc độ chính trị, phe Cộng hòa đã
chiến thắng trong cuộc bầu cử Nghị viện
giữa kỳ vừa rồi. Đây là nhóm vốn luôn
ủng hộ các sáng kiến tự do thương mại
nói chung và TPP nói riêng, vì thế chiến
thắng này có thể mang lại những thuận
lợi cho TPP hơn là gây khó. Đúng là có
khả năng phe Cộng hòa sẽ cố gắng làm
khó dễ cho công việc của Tổng thống
Obama trong hai năm tới đây, nhưng tôi
không cho rằng rủi ro này sẽ đúng với
TPP bởi đây vốn là chủ đề đã nhận được
sự ủng hộ rộng rãi trong Đảng Cộng hòa.
Do đó tôi cho rằng ở Hoa Kỳ có các điều
kiện thuận lợi để đàm phán, ký kết cũng
như thông qua TPP.

PV: Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng có
khả năng chính Chính quyền Obama cũng
không chắc về việc này, và đàm phán TPP
chỉ là một hành động mang tính biểu
tượng để tránh những công kích về chính
sách thương mại và là một cách để không
phải giải quyết những vấn đề thương mại
để lại từ thời Bush (với cụ thể là một loạt
các FTA đã ký nhưng chưa được thông
qua). Vậy Ông có bình luận gì về việc này?

LS Jay Eizenstat: Chính phủ Hoa Kỳ có
một cam kết rất chắn chắn về việc đàm
phán TPP đến cuối cùng bởi đây là một
giải pháp quan trọng để hòa nhập hơn với
nên kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương và
hiện thực hóa mục tiêu tạo việc làm và
tăng gấp đôi xuất khẩu trong 5 năm (như
nêu trong Sáng kiên Xuất khẩu Quốc gia
của Mỹ).

Nước Mỹ tham gia TPP hoàn toàn
không phải là một hành động mang tính
biểu tượng hay một giải pháp để lẩn tránh
hoặc trì hoãn các FTAs đã ký dưới thời
Bush. Vấn đề trên thực tế khá phức tạp
chứ không đơn giản như vậy. Hiện tại
không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa việc
chính quyền ủng hộ TPP và thông qua
các FTAs đang bị trì hoãn.

PV: Có ý kiến cho rằng đàm phán TPP với
nhiều nước sẽ rất phức tạp, nên chăng
Việt Nam đàm phán một FTA song phương
với Hoa Kỳ thay vì TPP. Ý kiến Ông về việc
này là thế nào?

LS Jay Eizenstat: Câu hỏi này dựa trên
suy đoán là một FTA song phương giữa
Hoa Kỳ và Việt Nam là một khả năng
tương đối hiện thực. Tuy nhiên trên thực
tế suy đoán này là không đúng. Hoa Kỳ đã
quyết định rằng trong thời gian tới sẽ
theo đuổi chiến lược FTA tham vọng hơn
ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương,
một chiến lược sẽ mang lại lợi ích kinh tế
cho các nhà xuất khẩu và cung cấp dịch vụ
Hoa Kỳ hơn là ký kết một FTA với riêng
Việt Nam.

Nếu Việt Nam muốn có quan hệ thương
mại “ưu tiên” với Hoa Kỳ thì TPP là công
cụ để đạt được mong muốn này.

PV: Vấn đề nền kinh tế phi thị trường
đang là khúc mắc và cản trở chủ yếu trong
quan hệ thương mại Việt Nam — Hoa Kỳ.
Từ kinh nghiệm đàm phán của Ông, Ông
có cho rằng Việt Nam có thể thành công
trong việc yêu cầu Hoa Kỳ công nhận Việt
Nam là nền kinh tế thị trường trong
khuôn khổ đàm phán TPP không?

LS Jay Eizenstat: Khả năng Hoa Kỳ công
nhận Việt nam là nền kinh tế thị trường
là có thể, nhưng tôi không cho rằng đây sẽ
là một quyết định chính trị của phía Hoa
Kỳ mà không dựa trên bất kỳ thay đổi nào
trong cơ chế pháp lý của phía Việt Nam.
Quyết định công nhận hay không công

nhận quy chế nền kinh thị trường phải
dựa trên pháp luật Hoa Kỳ và thường
không bị ảnh hưởng bởi các áp lực chính
trị nào.

Việc Việt nam xem vấn đề nền kinh tế thị
trường là một trong những vấn đề ưu tiên
trong đàm phán TPP là hoàn toàn dễ
hiểu. Tuy nhiên sẽ rất khó để đạt được
điều này trong TPP. Hoa Kỳ có thể đồng
ý đẩy nhanh việc xem xét cho Việt nam
sớm tốt nghiệp nền kinh tế thị trường
trước năm 2018 (thời điểm Việt Nam
đương nhiên được công nhận theo các
cam kết trong khuôn khổ WTO) nếu
điều này đồng thời với những thay đổi rõ
rệt trong chế độ pháp lý của Việt nam. Sẽ
rất khó mường tượng khả năng Bộ
Thương mại Hoa Kỳ sẽ trao quy chế nền
kinh tế thị trường cho Việt nam mà
không dựa trên bất kỳ thay đổi nào so với
hiện tại.

PV: Theo Ông, với sự tham gia của nhiều
bên đàm phán với trình độ phát triển kinh
tế cách xa nhau, kết quả đàm phán TPP
liệu có thể là một “Hiệp định 2 tầng” với
những đối xử đặc biệt và khác biệt cho
những trường hợp như Việt Nam tương tự
như trong WTO không?

LS Jay Eizenstat: Nói đến một hiệp định
2 tấng là nói đến hiệp định mà nội dung
của nó sẽ bao gồm hai nhóm cam kết,
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một nhóm cam kết đầu đủ và một nhóm
cam kết thấp hơn (về một hoặc một số
lĩnh vực) mà các thành viên đang phát
triển (như Việt Nam) có thể lựa chọn
cam kết hoặc không cam kết). 

Trong TPP, Việt Nam nên có tính toán
rộng hơn, xa hơn nếu muốn đòi hỏi
nhiều hơn từ các đối tác TPP. Nói cách
khác, để có thể nhận được các lợi ích từ
TPP, Việt Nam nên cam kết ở cùng tiêu
chuẩn (cao) và các điều khoản như các
thành viên TPP khác và do đó không nên
yêu cầu hiệp định 2 tầng trong đàm phán
này.

Sự đối xử đặc biệt và khác biệt (S&D)
chính là một kiểu cam kết 2 tầng. Nó có
thể là hiệu quả trong WTO nhưng không
thích hợp với trường hợp FTA. 

Điều VN nên làm không phải là yêu cầu
một Hiệp định 2 tầng với mức cam kết
mở cửa thị trường nội địa thấp hơn mà
nên yêu cầu là một lộ trình dài hơn, với
các hình thức hỗ trợ thực thi nhiều hơn.
Điều này sẽ giúp cho VN vấn có thể từ từ

thực hiện các cam kết TPP trong một vài
năm mà không làm mất đi cơ hội từ
những cam kết mở cửa đầy đủ, minh
bạch… từ các nước khác trong TPP.

PV: Xin hỏi Ông câu hỏi cuối cùng. Hiện
tại ở Việt Nam đang có nhiều quan ngại
rằng những lợi ích mà Việt Nam thu được
từ TPP là không lớn bởi Việt Nam có thể
sẽ phải mở cửa thị trường nội địa quá
nhiều trong khi lợi ích từ việc tiếp cận thị
trường Hoa Kỳ lại có thể bị vô hiệu hóa
bởi những rào cản (như kiện chống bán
phá giá, kiện chống trợ cấp, hàng rào kỹ
thuật, vệ sinh dịch tễ….). Ông có bình
luận gì về việc này?

LS Jay Eizenstat: Đàm phán TPP, Việt
Nam sẽ có điều kiện để tiếp cận thị
trường hàng hóa của Hoa Kỳ và các nước
TPP với mức thuế quan ưu đãi. Đây là
một lợi ích lớn của Việt Nam. Về các rào
cản như phòng vệ thương mại tại Hoa
Kỳ, tôi cho rằng nếu số vụ việc chống bán
phá giá, chống trợ cấp gia tăng sau khi
thực hiện TPP thì điều này không thể là
do TPP, nó chỉ có thể là do hàng Việt

Nam phá giá hoặc được trợ cấp khi xuất
vào Mỹ nhiều hơn.

Các quy định trong TPP dự kiến sẽ tăng
các tiêu chuẩn và điều kiện đối với hàng
tiêu dùng, hàng công nghiệp cũng như
tăng các tiêu chuẩn SPS. Điều này sẽ giúp
làm cho thương mại trong TPP hiệu quả
và minh bạch hơn.

Đàm phán TPP sẽ mở ra cho Việt Nam
cơ hội không thể bỏ lỡ để tăng cường phát
triển kinh tế, tạo dựng một môi trường
đầu tư thuận lợi hơn, thu hút nhiều hơn
nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh
vực dịch vụ (đặc biệt là bảo hiểm, tài
chính, viễn thông, vận tải), hiện đại hóa
thủ tục hải quan, áp dụng các tiêu chuẩn
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cao hơn, thúc
đẩy quá trình cải cách doanh nghiệp nhà
nước và mở cửa thị trường mua sắm công.
Về lâu dài đây là những lợi ích rất to lớn
cho Việt Nam.

Xin cảm ơn Ông về cuộc trao đổi này!
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