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Tổng quan tình hình FTA Việt Nam

Đã có hiệu lực



Tổng quan tình hình FTA Việt Nam

Đang đàm phán hoặc đã kết thúc đàm phán

TPP



Tổng quan tình hình FTA Việt Nam

Các FTA “trong tầm ngắm”



Nhật Bản

Trung Quốc

Hàn Quốc

Hoa Kỳ

Hướng Nam - Đông Á 

(tự do hàng hóa-bảo hộ 

nông nghiệp)

Đối tác mà HQ có nhiều 

tiềm năng xuất khẩu 

(tự do hàng hóa + dịch vụ)

Hướng châu Á-Thái Bình Dương

(tự do hàng hóa)

Châu Á – Thái Bình Dương 

(tự do hóa mức cao + mục tiêu 

chính trị)

EU
Theo Hoa Kỳ??? 

(tăng cường mục tiêu thương 

mại + bảo hộ nông nghiệp)

 Chiến lược gia tăng FTA của các nước Vòng Doha bế tắc

Bối cảnh trước đây



Bối cảnh mới

ẢNH HƯỞNG

 VN có thể bị gạt ra bên lề

 VN có thể đáp ứng được 
những yêu cầu ở mức cao?

i. Trào lưu FTA

TÌNH HÌNH

 Mạng lưới dày đặc các FTA

 FTA thế hệ mới

VD: danh mục các FTA                      

của Mỹ và EU)

Đòi hỏi cao về tự do hóa



Bối cảnh mới

ii. Khủng hoảng tài chính

- Khủng hoảng nợ công

ẢNH HƯỞNG

 Những lợi ích XK từ FTA 
của VN có thể bị “đánh cắp)

 Những đối tác đàm phán với
những đòi hỏi cứng rắn hơn

TÌNH HÌNH

 Xu hướng bảo hộ minh thị 
hoặc ngấm ngầm

 Đối tác FTA thay đổi mục tiêu
(tối đa hóa lợi ích kinh tế) 

Hay ngược lại?



Chiến lược FTA nào cho VN?

 Hội nhập là động lực phát triển

Có thể nào dừng lại?

 Chưa tận dụng hết các lợi ích từ các FTA đã có hiệu lực:

Có nên tiếp tục?

 DN đang khó khăn cả ở thị trường nội địa lẫn xuất khẩu:

Tự do hay bảo hộ?

 Nguồn lực hạn chế (cả về đàm phán lẫn đảm bảo thực thi

cam kết)

Đàm phán trọng điểm hay rải mành mành?

 Những FTA rủi ro nhất VN đã ký rồi?

Các FTA mới “không thể xấu hơn”?

i. Hoàn cảnh chủ quan



Chiến lược FTA nào cho VN?

 Nguy cơ “ra rìa”

VN có thể bị gạt ra bên lề trong cuộc đua với các đối thủ 

cạnh tranh đã có FTA ở những thị trường quan trọng

Cơ hội thoắt đi

Đối tác có kiên nhẫn?

 Thách thức có thực

Những đòi hỏi của “thế hệ mới”?

ii. Hoàn cảnh khách quan



Chiến lược FTA nào cho VN???

Vấn đề cần thảo luận



Chiến lược FTA nào cho VN?

Việt Nam có thể đứng ngoài làn sóng FTA?



Nếu không thể đứng ngoài, VN đàm phán FTA đại trà hay lựa chọn?

Chiến lược FTA nào cho VN?



Việt Nam có vị thế như thế nào trong đàm phán?

Chiến lược FTA nào cho VN?



Nếu phải lựa chọn, VN chọn ai?

Chiến lược FTA nào cho VN?

or



Nếu phải lựa chọn, VN chọn ai?

Chiến lược FTA nào cho VN?

or

Một đối tác Hay nhiều đối tác

OR



Nếu phải lựa chọn, VN chọn ai?

Chiến lược FTA nào cho VN?

orCạnh tranh Bổ sung

OR



Nếu phải lựa chọn, VN chọn ai?

Chiến lược FTA nào cho VN?

or

Công 

nghệ?

Thị trường xuất khẩu 

nhiều tiềm năng?

Mức độ 

bảo hộ 

hiện tại 

cao?

Đối tác đáp ứng điều kiện gì?



Chiến lược FTA nào cho VN?

or

Nếu đàm phán,
VN đàm phán ở mức nào?

Tự do hay              
bảo hộ??

Thương mại 
hàng hóa

Thương mại 
dịch vụ

Mua sắm 
chính phủ

TC lao động, 
môi trường

Mở cửa hay 
hạn chế??

GPA hay ko? Chấp nhận 
hay không?
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