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Cơ hội nào cho chúng ta?
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Các nội dung chính



Nhận diện căng thẳng thương mại thế giới
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Những nguồn cơn…

Năm 2017

 Mỹ rút khỏi các cam kết tự do hóa thương mại

- Tháng 1: Mỹ rút khỏi TPP

- Tháng 5: Mỹ yêu cầu tái đàm phán NAFTA

- Tháng 8: Mỹ yêu cầu tái đàm phán KORUS

 Mỹ tiến hành các cuộc điều tra tình hình thương mại

- Tháng 8: USTR điều tra theo Điều 232 (an ninh quốc phòng) đối với nhôm 

thép nhập khẩu

- Tháng 12/2017: USTR điều tra theo Điều 301 (tiếp cận thị trường) đối với 

các biện pháp của Trung Quốc liên quan tới quyền SHTT

Năm 2018

 Mỹ áp các loại thuế

- Tháng 3: Mỹ áp thuế bổ sung đối với một số sản phẩm nhôm thép NK

- Tháng 5-9: Mỹ áp thuế bổ sung đối với 34-50-200 tỷ USD hàng TQ

- Các đe dọa áp thuế khác



Căng thẳng Mỹ - Trung

 Vụ ZTE

- Cáo buộc ZTE vi phạm lệnh cấm vận thiết bị với Triều Tiên và Iran

- Phạt 1,2 tỷ USD

- Cấm các công ty Mỹ bán phần mềm/cứng cho ZTE trong 7 năm

- Phạt thêm 1 tỷ USD, đưa các nhân sự Mỹ vào ban điều hành/quản trị ZTE

 Thuế bổ sung đối với hàng hóa TQ

- Tháng 12/2017: USTR điều tra theo Điều 301 (tiếp cận thị trường) đối với các biện pháp 

của Trung Quốc liên quan tới quyền SHTT

- Tháng 3/2018: USTR công bố báo cáo, kết luận Trung Quốc vi phạm các quy định của 

Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 do áp dụng các chính sách phân biệt đối xử, bất 

hợp lý và hạn chế thương mại của Hoa Kỳ ở góc độ SHTT

- Tháng 5-9/2018: 03 gói áp thuế

 Các hành động khác

- Biện pháp thuế theo Điều 232

- Rút khỏi liên minh bưu chính

- Bao vây khả năng FTA  của TQ với các đối tác (USMCA)



Căng thẳng Mỹ - Trung

Gói áp thuế lần 1 – Giai đoạn 1 (từ 6/7/2018, thuế bổ sung 25%)

Mỹ Trung Quốc

Trị giá 34 tỷ USD, bao gồm:

-Tàu điện và đường ray

-Một số loại phương tiện giao thông

-Thiết bị y tế ví dụ như máy đo X-quang và nhịp tim

- Đèn LED

-Thiết bị điện như mạch điện, điện trở,…

-Thiết bị vô tuyến và ra-đa

-Pin lithium và các loại pin khác

- Động cơ và phụ tùng máy bay

-Máy nén khí ga, máy nén không khí dùng trong đồ gia dụng như điều 

hòa,…

- Máy vắt sữa, lồng ấp trứng, các thiết bị dùng trong chăn nuôi khác

-Máy móc chế biến thực phẩm 

…

Trị giá 34 tỷ USD, bao gồm:

-Thịt lợn, gà, bò, vịt,…

-Thủy hải sản

- Sữa và các sản phẩm từ sữa

- Một số loại rau củ quả như đậu, 

khoai, bí ngô,…

- Gạo và ngũ cốc

- Một số loại xe ô tô, xe điện

- Thuốc lá, xì gà

…



Căng thẳng Mỹ - Trung

Gói áp thuế lần 1 – Giai đoạn 2 (từ 23/8/2018, thuế bổ sung 25%)

Mỹ Trung Quốc

Trị giá 16 tỷ USD, bao gồm:

-Dầu động cơ

-Nhựa và các chất hóa học công nghiệp khác

- Ống nước plastic

-Động cơ máy móc công nghiệp

-Máy móc nông nghiệp (hệ thống tưới tiêu và gieo trồng..)

-Máy kéo

-Xe máy

-Nhiệt kế

- Các loại thiết bị đo lường

…

Trị giá 16 tỷ USD, bao gồm:

-Chế phẩm từ động vật

-Phế phẩm kim loại, vải vóc,…

-Một số loại phương tiện giao 

thông như xe ô tô, xe bus, xe tải…

-Một số thiết bị y tế

-Xăng, dầu, các loại nhiên liệu 

khác

…



Căng thẳng Mỹ - Trung

Gói áp thuế lần 2 (từ 17/9/2018, thuế bổ sung 10%, từ 1/1/2019 sẽ lên 25%)

Mỹ Trung Quốc

Trị giá 200 tỷ USD, bao gồm:

- Thịt và các chế phẩm từ thịt

- Thủy hải sản

- Trứng, sữa, các sản phẩm từ sữa

- Các loại rau củ quả 

- Gạo, ngũ cốc

- Thuốc lá, xì gà,…

- Hóa chất

- Gỗ, sản phẩm từ gỗ

- Hàng dệt may

…

Trị giá 60 tỷ USD, bao gồm:

-Máy tính

-Máy bay cỡ nhỏ

-Hàng dệt may

- Hóa chất

-Các loại rượu

….



Căng thẳng Mỹ - Thế giới

 Hành động của Mỹ

- Rút khỏi TPP, TTIP

- Thỏa thuận hạt nhân Iran, Công ước Kyoto về biến đổi khí hậu…

 Phản ứng chung của thế giới

- Phản đối về ngoại giao

- Kiện ra WTO (EU, Canada, Mexico, Nga, Trung Quốc…)

- Áp dụng các biện pháp tự vệ nhôm, thép

- Kiên trì theo đuổi tự do hóa thương mại:

TPP hồi sinh dưới tên CPTPP

EU-Nhật hoàn tất đàm phán FTA lớn nhất thế giới

Hoàn tất/đẩy nhanh tiến độ FTA EU-Mexico, EU-Singapore, EU-Vietnam, 

Georgia-Hongkong, EFTA-Ecuador, Canada-Liên minh TBD…



Căng thẳng Mỹ - Thế giới

 Phản ứng riêng của các đối tác

Chấp nhận nhún nhường

- Canada, Mexico chấp nhận USMCA để đánh đổi lấy quyền miễn trừ thuế đối 

với nhôm, thép

- Hàn Quốc chấp nhận KORUS sửa đổi

- EU chấp nhận đàm phán mở cửa thêm thị trường cho Mỹ

- Nhật Bản đồng ý đàm phán thương mại song phương



Những nhân tố khác…

 Sáng kiến Một vành đai – Một con đường (OBOR-BRI)

- Người khởi xướng: Trung Quốc

- Người tham gia: Các nền kinh tế tham gia (vành đai các nền kinh tế đang phát 

triển Á-Âu-Phi)

- Người quan sát: Mỹ, Nhật…

 Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương (FOIP)

 Brexit

 Các khu vực mậu dịch tự do:

- Châu Á – Thái Bình Dương (CPTPP, RCEP…)

- Châu Mỹ (Canada-Liên minh Thái Bình Dương…)

- Châu Phi (CFTA, AFTZ…)

- Châu Âu – Á (EU-Nhật…)

 Các FTA của Việt Nam

 Các nhân tố chính trị - xã hội – môi trường khác



Cơ hội nào cho doanh nghiệp?
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Cơ hội nào?

 Cơ hội thị trường

Đúng:

- Cơ hội thị trường ở Mỹ

- Cơ hội thị trường ở Trung Quốc

Đối với (i) Các sản phẩm bị áp thuế, (ii) Các sản phẩm sử dụng sản phẩm bị 

áp thuế làm nguyên liệu đầu vào

Nhưng:

- Bên bị trừng phạt không bỏ trống thị trường, chỉ giảm năng lực cạnh tranh 

về giá

- Nhiều nền kinh tế khác cũng muốn chớp cơ hội



Cơ hội nào?

 Cơ hội đầu tư

Đúng:

- Cơ hội thu hút chuyển dịch đầu tư từ TQ

- Cơ hội thu hút dòng đầu tư mới

Nhưng:

- Giả thiết không chắc chắn: ví dụ của FDI Nhật Bản ở TQ

- Đích đến có thể là nhiều nền kinh tế xung quanh TQ





Doanh nghiệp chớp cơ hội?

 Cơ hội thị trường

1. Theo dõi tình hình, để có ứng xử kịp thời với từng biến động

1. Tìm hiểu kỹ cơ hội ở đâu: mặt hàng nào? biên độ cơ hội như thế nào?

Ví dụ 1: Danh sách các sản phẩm bị áp thuế Đợt 1 (25%) nhóm 50 tỷ USD

https://ustr.gov/sites/default/files/2018-13248.pdf

Ví dụ 2: Danh sách các sản phẩm bị áp thuế Đợt 2 (10%) nhóm 200 tỷ USD

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-finalizes-tariffs-200

3. Hành động chớp cơ hội

- Tìm hiểu khách hàng của các sản phẩm bị áp thuế là ai?

- Tiếp cận và chào hàng

- Chuẩn bị năng lực đáp ứng

https://ustr.gov/sites/default/files/2018-13248.pdf
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-finalizes-tariffs-200


Doanh nghiệp chớp cơ hội?

 Cơ hội đầu tư

1. Nhà nước

- Cải thiện môi trường kinh doanh

- Tìm hiểu, tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng

2. Doanh nghiệp

- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh nếu được

- Thận trọng trước những lời mời “cùng hợp tác gian lận”



Doanh nghiệp chớp cơ hội?

 Dĩ bất biến ứng vạn biến

- Năng lực cạnh tranh

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực kết nối 

- Môi trường kinh doanh



Thách thức nào với Việt Nam?
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Thách thức nào?

 Thách thức từ tác động chuyển hướng thương mại

- Cạnh tranh ở các thị trường khác

- Cạnh tranh ở thị trường trong nước

- Cạnh tranh ở thị trường Trung Quốc

 Thách thức từ tác động dịch chuyển đầu tư

- Nguy cơ “chuyển dịch giả mạo”, “gian lận thương mại”

- Nguy cơ cạnh tranh trong đầu tư và xuất khẩu



Thách thức nào?

 Thách thức  từ Hành động của các Bên

 (Những) cuộc chiến không thể dự đoán trước diễn biến

- Mỹ-Trung và G20 Argentina

- Mỹ-EU/Nhật…

 Những hành động không thể dự đoán trước

- Chiến lược thúc đẩy nhập khẩu thay thế? 

- Chiến lược định giá CNY?

- Chiến lược về đầu tư?

- Hành động của các Bên khác?

 Những nhân tố bên ngoài

- Các chiến lược địa kinh tế - địa chính trị?

- WTO?

- Các chiến lược, kế hoạch khác



Doanh nghiệp đối mặt với thách thức?

1. Theo dõi tình hình

- Diễn biến căng thẳng

- Diễn biến tác động

2. Có hành động phù hợp

- Thị trường Mỹ, TQ

- Thị trường thứ ba

3. Dĩ bất biến ứng vạn biến

- Năng lực cạnh tranh

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực kết nối

- Môi trường kinh doanh



Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

• Add: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

• T : +84 24 35771458 F: +84 24 35771459

• Email: banthuky@trungtamwto.vn

• Website trungtamwto.vn / wtocenter.vn

• Fb: facebook.com/trungtamwtovahoinhap
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