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FTA VN – EU: Tại sao?
EU – Đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam:

1 Một kh đ d1. Một khu vực đa dạng
- 27 nước thành viên

2. Một đối tác quan trọng:
- Thị trường xuất khẩu thứ 2 của VN.

Mức độ tăng trưởng trung bình: 8,7%/năm
- Nguồn cung (cho nhập khẩu) thứ 4 của VN 

(sau TQ, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản)

3. Một nền kinh tế lớn: 
- GDP 15.000 tỷ USD (năm 2009) – chiếm 21% GDP toàn cầu
- Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa: 3177 tỷ Euro

FDI bê ài 263 tỷ E
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- FDI ra bên ngoài: 263 tỷ Euro



FTA VN – EU: Tại sao?

Việt Nam: Đối tác thương mại nhiều tiềm năng của EU

1. Một đối tác nhỏ
- Đứng thứ 31 trong nhập khẩu vào EU (0,6%)

- Thị trường xuất khẩu đứng thứ 41 của EU (0 3%)- Thị trường xuất khẩu đứng thứ 41 của EU (0,3%) 
Mức tăng trưởng trung bình: 18,7%/năm

2 Một đối tác nhiều tiềm năng:2. Một đối tác nhiều tiềm năng:
- Một thị trường có sức hấp thụ hàng hóa, dịch vụ cao (dân số đông, trẻ, thu 

nhập tăng)

- Một nền kinh tế đang trong quá trình phát triển với nhiều nhu cầu lớn (mục- Một nền kinh tế đang trong quá trình phát triển với nhiều nhu cầu lớn (mục 
tiêu Công nghiệp hóa – hiện đại hóa năm 2020)

- Một địa chỉ đầu tư hấp dẫn, ổn định

Một cửa ngõ của khu vực kinh tế phát triển năng động
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- Một cửa ngõ của khu vực kinh tế phát triển năng động



FTA VN – EU: Tại sao?

Những tồn tại:

Một số hàng rào kỹ thuật tại EU:          
FLEGT, REACH

Các biện pháp phòng vệ thương mại:         
ố10 vụ kiện chống bán phá giá

GSP:GSP:                                                                                 
1 số mặt hàng quan trọng ko còn được GSP
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FTA VN – EU: Tại sao?

NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG CHÚ ÝNHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG CHÚ Ý

1995 2003 2005 2007 2010

Hiệp định 
khung về   
hợp tác      
VN–EU

Chiến lược quan 
hệ với các nước 
Đông Nam Á của 
EU chủ trương 
tă ờ

Đề án tổng thể 
quan hệ VN–EU 
tới 2010 định 
hướng 2015 
khẳ đị h ị t í

Khởi động đàm 
phán Hiệp định 
đối tác và hợp 
tác toàn diện  
VN EU (PCA)

Ký tắt PCA   
Thông báo   
ý định     
khởi động 
đà hátăng cường 

quan hệ với các 
nước ASEAN, 
trong đó có VN

khẳng định vị trí 
của EU trong 
quan hệ đối 
ngoại của VN

VN–EU (PCA) đàm phán 
FTA VN-EU
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FTA VN – EU: Tại sao?
Khả năng hiện thực lớn:

Lãnh đạo cấp cao đã thể hiện đồng thuận 
trong việc khởi động đàm phán FTAVN - EUVN - EU

PCA thường là tiền đề để EU đàm phán và ký kết 
FTA với đối tác

ếEUEU Chiến lược ký FTA mới của EU tập trung vào việc 
tăng lợi ích TM của EU (trong khi đó VN là thị 
trường nhiều hứa hẹn – EU có thể mất lợi thế khi 
không có FTA với VN)

VNVN EU là đối tác thương mại lớn, vì vậy một 
FTA là rất có ý nghĩa với VN
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FTA VN – EU: Như thế nào?

Cam kết mở cửa mạnh (WTO +) Tính
trong hầu hết các lĩnh vực thương mạichất

TM
Hàng hóa

TM
Hàng hóa

Đầu tư
Sở hữu trí tuệ

….

Đầu tư
Sở hữu trí tuệ

….

TM
Dịch vụ

TM
Dịch vụ

Cắt giảm thuế 
(đến 0%) đối 
với phần lớn

Mở cửa nhiều 
lĩnh vực hơn  
và lộ trình sớm

Cam kết 
mức độ tự 
d h
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với phần lớn 
các dòng thuế

và lộ trình sớm 
hơn WTO

do cao hơn



FTA VN – EU: Như thế nào?

Đòi hỏi đối tác mở cửa thị trường hàng hóa mạnh nhưng chấp nhận 

Đòi hỏi của EU qua các FTAs đã ký:

ị g g ạ g p ậ
một số hạn chế đối với mở cửa thị trường (đặc biệt đối với những mặt 
hàng nông sản, thủy sản)
Có thể chấp nhận cho đối tác lộ trình mở cửa tương đối dài (5-15 năm)

TMHH

TMDV
Không quá nhấn mạnh đến danh mục các dịch vụ phải mở cửa (mặc dù 
vẫn đòi hỏi mức độ mở cửa cao hơn WTO) mà đề cập đến dịch vụ theo 
các phương thức cung cấp dịch vụ
Thường được đề cập chung với vấn đề đầu tư (với phụ lục về một số 

TBT, SPS

loại dịch vụ)

Không có đòi hỏi vượt quá WTO trừ một số vấn đề về minh bạch hóa 
và hợp tác (hài hòa hóa pháp luật đối với một số lĩnh vực)

Các biện pháp hạn chế việc lạm dụng TR và tăng tính minh 
bạch trong thủ tục điều tra (đối với VN có thểm khả năng xem
xét lại vấn đề NME như nêu trong PCA)

Phòng vệ TM
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xét lại vấn đề NME – như nêu trong PCA)



FTA VN – EU: Như thế nào?

Đòi hỏi của EU qua các FTAs đã ký:

Nhấn mạnh một hệ thống pháp
l ật à th c thi cạnh tranh tốtCạnh tranh luật và thực thi cạnh tranh tốt

Đòi hỏi về mức độ bảo hộ không quá

ạ

SHTT Đòi hỏi về mức độ bảo hộ không quá 
căng thẳng, phụ thuộc vào từng đối tác

Đề cập đến các vấn đề lao động và môi

SHTT

Đề cập đến các vấn đề lao động và môi 
trường (nhấn mạnh vấn đề hợp tác thực 
thi và cam kết tiến tới việc áp dụng các 
tiêu chuẩn quốc tế)

TM & PT bền vững
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MỘT VÀI NHẮN GỬI VỚI DN…

Tìm hiểu về FTA Việt Nam – EU

FTA VNFTA VN EUEU
Có các đề xuất phương án đàm phán thích hợp về:
+ Lộ trình mở cửa thị trường thích hợpFTA VNFTA VN--EUEU  Lộ trình mở cửa thị trường thích hợp
+ Những vấn đề còn là rào cản giữa 2 bên (NME, TBT…)

Chuẩn bị phương án 
kinh doanh đón đầu thời cơ, vượt qua thách thức
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