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Điểm 
tin

Tin thế giới

òng đàm phán đầu tiên Hiệpđịnh Đối tác đầu tư và thươngmại xuyên Đại Tây Dương (TTIP)giữa EU và Hoa Kỳ đã diễn ra từngày 8-12/7/2013. Trong số 21chương dự kiến của Hiệp định,vòng đàm phán đầu tiên tập trungnhiều nhất vào các vấn đề như đầu
tư, lao động và các biện pháp
kiểm dịch động thực vật (SPS) –đây cũng là những vấn đề hiện cónhiều bất đồng nhất giữa EU vàHoa Kỳ.

Về vấn đề đầu tư, mặc dù theothông tin từ các nhà đàm phán thìvòng đầu tiên hai bên chưa đi sâuvào thảo luận về nội dung, nhưngmột quan chức thương mại cũ củaHoa Kỳ đã nhận định đây sẽ là mộttrong những vấn đề đàm phán khó

khăn nhất giữa hai nước do cónhiều xung đột về lợi ích. Theo dự thảo mới nhất bị tiết lộngay trước vòng đàm phán, Chỉ thị
đàm phán của EU đã yêu cầu áp
dụng thêm nhiều hạn chế đối với
cơ chế giải quyết tranh chấp nhà
nước-nhà đầu tư (ISDS) trong
TTIP bởi có rất nhiều quan ngại
của các nước thành viên về cơ
chế này. Cụ thể, bản dự thảo Chỉ thịnêu rõ cơ chế giải quyết tranh chấpnhà nước – nhà đầu tư sẽ không ápdụng đối với các điều khoản về tiếpcận thị trường nhằm hạn chế phạmvi áp dụng của cơ chế này. Mặc dù một số nước thành viênEU đã từng ký các hiệp định đầu tưtrong đó bao gồm cơ chế giải quyếttranh chấp nhà nước – nhà đầu tư,

nhưng cơ chế này đều chỉ áp dụngvới đối với các nghĩa vụ sau khikhoản đầu tư đã được thực hiện,hay còn gọi là các nghĩa vụ hậu đầutư và không áp dụng đối với cácnghĩa vụ ở giai đoạn tiền đầu tư –tiếp cận thị trường. Các thành viênnày lo lắng việc mở rộng phạm vicủa cơ chế ISDS sẽ tạo cơ hội chovô số các đơn kiện của các công tynước ngoài mà thậm chí chưa từngđầu tư vào các nước này.
Đối với SPS, đây là vấn đềtranh cãi từ lâu giữa EU và Hoa Kỳ,bởi Hoa Kỳ có thế mạnh về xuấtkhẩu nông sản và thực phẩm chếbiến sẵn, trong khi EU lại dựng lêncác hàng rào SPS rất cao, đặc biệtđối với thực phẩm biến đổi gen củaHoa Kỳ vì cho rằng các loại thực

EU, Hoa Kỳ 
kết thúc vòng đàm phán FTa đầu tiên 

V



phẩm này có thể ảnh hưởng tới sứckhỏe con người. Một vấn đề cũng gây nhiềutranh cãi khác là việc EU sử dụngnguyên tắc “cảnh báo sớm” chophép EU có quyền đặt ra các biệnpháp quản lý rủi ro ngay khi họ cócăn cứ khoa học cho thấy mức độan toàn của sản phẩm không đảmbảo, hoặc quy trình sản xuất khôngrõ ràng mà không phải đợi đến khichứng minh được chúng gây táchại xấu. Các nhóm nông nghiệp củaHoa Kỳ phản đối nguyên tắc nàybởi cho rằng nó tạo ra các rào cảnthương mại không cần thiết vàmuốn TTIP loại bỏ nguyên tắc này.Dự thảo Chỉ thị của EU không trựctiếp đề cập đến nguyên tắc “cảnhbáo sớm” nhưng cách thể hiệntrong đó cho thấy EU có ý định tiếptục áp dụng nguyên tắc này.
Liên quan đến vấn đề lao

động, dự thảo Chỉ thị của EU chorằng các tiêu chuẩn lao động cơ bản
trong các Công ước cơ bản của Tổ
chức Lao động Quôc tế (ILO) “làmột thành tố thiết yếu cần đưa vàocác hiệp định thương mại” và cóthể bổ sung thêm các tiểu chuẩn và

Công ước khác của ILO nếu cầnthiết. Điều này có thể mâu thuẫnvới Hoa Kỳ vì trong khi các quốc giathành viên EU đã phê chuẩn cả 08Công ước cơ bản của ILO, Hoa Kỳmởi chỉ phê chuẩn 02 trong số đó. Ngoài ra, các quy định về lao
động của EU cũng cao hơn nhiêu
so với của Hoa Kỳ. Một số tổ chứccông đoàn của Hoa Kỳ và quốc tếcho rằng TTIP sẽ là cơ hội để tăngcường pháp luật lao động nội địacủa Hoa Kỳ, trong khi các nhómdoanh nghiệp và đồng minh của họtrong Quốc hội Hoa Kỳ lại phản đốiviệc này. Một điểm đáng lưu ý khác là dự
thảo Chỉ thị của EU không hề đề cấp
đến bất kỳ một cơ chế giải quyết
tranh chấp ràng buộc nào trongviệc thực thi các cam kết về laođộng mà chỉ nói rằng cần thành lậpnhững “kênh” giải quyết bất đồngmột cách hiệu quả như cơ chếtham vấn giữa các chính phủ và cơchế đánh giá khách quan của bênthứ ba.

Một vấn đề khác không được
thảo luận nhiều tại vòng đàm
phán đầu tiên nhưng cũng tốn

nhiều giấy mực của giới truyền
thông trong thời gian qua là vấn
đề Sở hữu trí tuệ trong TTIP. Chỉthị EC yêu cầu loại bỏ các điều
khoản thực thi thông qua phạt hình
sự đối với các vi phạm về sở hữu trí
tuệ. Nghị viện châu Âu đã từngkhông thông qua Hiệp định chốnggiả mạo thương mại (ACTA) vì mộttrong những lý do là có điều khoảnvề trừng phạt hình sự. Ủy ban châuÂu cũng đã thất bại khi có ý địnhđưa điều khoản này vào đàm phánFTA với Canada hồi năm ngoái.Trong một bài phát biểu vào tháng3 năm nay, Cao ủy thương mại EUông Karel De Gucht nói rằng Ủyban không có ý định mở lại thảoluận về Hiệp định ACTA “thông quacánh cửa sau” là các FTA.Vòng đàm phán tiếp theo củaTTIP theo dự kiến sẽ diễn ra từngày 7/10/2013 tại Brussels, Bỉ.Tuy nhiên, do hậu quả của tìnhtrạng đóng cửa Chính phủ Mỹ, vòngđàm phán này đã bị hoãn lại vàchưa có một lịch trình mới nàođược đưa ra.
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Tin thế giới

ắt đầu từ ngày 1/9/2013, FTAsong phương giữa Singaporevà Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh(GCC) (gồm các nước Bahrain,Kuwait, Oman, Qatar, các nước ẢRập Saudi và các tiểu vương quốcẢ Rập thống nhất) chính thức cóhiệu lực. Đây là FTA đầu tiên màGCC ký với một nước nằm ngoàikhu vực Trung Đông, còn đối vớiSingapore, đây là FTA thứ hai mànước này ký với một nước TrungĐông (trước đó Singapore đã cóFTA với Jordan vào năm 2004).FTA Singapore-GCC (GSFTA) làmột hiệp định toàn diện bao gồmcác lĩnh vực thương mại hàng hóa,thương mại dịch vụ, đầu tư, quy tắcxuất xứ, thủ tục hải quan, mua sắmcông, thương mại điện tử và hợptác kinh tế. Theo thông tin từ Bộ Thươngmại và Công nghiệp Singapore, cáclĩnh vực của Singapore sẽ đượchưởng lợi nhiều nhất từ GSFTA làtruyền thông, các thiết bị điện vàđiện tử, hóa dầu, trang sức, các

ngành công nghiệp sắt thép và máymóc. Bên cạnh đó, ngành sản xuấtthịt súc vật của Singapore cũng cócơ hội xuất khẩu sang thị trườngđặc biệt này khi lần đầu tiên GCCcam kết công nhận các tiêu chuẩnsản xuất thịt súc vật của Singaporetương tự như các tiêu chuẩn nộiđịa của Hồi giáo. Đổi lại, các nước GCC sẽ đượchưởng lợi từ việc dỡ bỏ thuế quanngay lập tức cho toàn bộ các sảnphẩm của khu vực này sang Singapore.

FTa Singapore-Hội đồng hợp tác vùng Vịnh
có hiệu lực

Singapore và GCC bắt đầu đàm
phán FTA song phương từ năm
2006 và kết thúc sau 4 vòng

đàm phán vào tháng 1/2008, chính thức
ký kết vào tháng 12/2008.

GCC hiện là đối tác thương mại lớn thứ
5 và chiếm 35% thị phần nhập khẩu dầu
của Singapore. Thương mại song
phương giữa hai bên năm 2012 đạt mức
cao kỷ lục 68,6 tỷ Đô Sing, tăng 62% so
với năm 2007.

b

hính thức khởi động từ tháng3/2013, đàm phán FTA EU-Thái Lan đến nay đã trải qua 02vòng và đã đạt được nhiều tiếntriển đáng kể. Vòng thứ hai vừadiễn ra tại Chiangmai, Thái Lan từngày 16-20/9/2013 về hàng loạtvấn đề bao gồm hàng hóa, quy tắcxuất xứ, dịch vụ và đầu tư, mua sắmcông, sở hữu trí tuệ, phòng vệthương mại và thương mại và pháttriển bền vững. Hai bên đã trao đổivà tìm hiểu kỹ hơn về bản thảo đềxuất của mỗi bên làm tiền đề chocác thảo luận vào vòng đàm phántới tại Brussels, Bỉ từ ngày 9-13/12/2013Theo trưởng đoàn đàm pháncủa Thái Lan Olarn Chaipravat, vấnđề hợp tác trong ngành côngnghiệp sản xuất dược là một trongnhững vấn đề quan trọng nhất đốivới Thái Lan trong đàm phán này.Theo ông, EU nên hỗ trợ Thái Lanphát triển ngành công nghiệp dượcđể sản xuất thuốc thương mại cóchất lượng quy mô lớn để đảm bảoquyền tiếp cận thuốc của ngườidân. Việc đàm phán FTA với EUkhiến rất nhiều nhóm hoạt động xãhội, đặc biệt là những bệnh nhânHIV-AIDS và các bệnh khác củaThái Lan lo ngại. Theo họ, EU cókhả năng sẽ áp dụng các tiểu chuẩnbảo hộ sở hữu trí tuệ cao tronghiệp định này để bảo vệ các chủ sởhữu sáng chế dược phẩm của họ,khiến việc sản xuất thuốc generic(thuốc đã hết hạn bảo hộ sáng chế

Thái Lan lo ngại
FTa với EU 
sẽ ảnh hưởng đến
giá thuốc và hạt
giống cây trồng
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ặc dù ý tưởng về đàm phánFTA này đã được đưa ra từ2002, mãi đến tháng 5/2013, đàmphán FTA Nhật-Trung-Hàn mớichính thức được khởi động sau rấtnhiều toan tính của mỗi bên. Chođến nay, đàm phán này đã trải quahai vòng đàm phán.

Vòng đàm phán đầu tiên diễnra vào tháng 3/2013, các bên đãthống nhất được các điều khoảntham chiếu.Trên cơ sở đó, vòng đàm phánthứ hai vào tháng 7/2013 đã thảoluận về một số vấn đề chủ chốt như
quy mô và phương thức cắt giảm
thuế quan, quy mô của hiệp định và
thành lập 10 nhóm đàm phán về
từng lĩnh vực cụ thể.Dự kiến tại vòng đàm phán thứ3 vào tháng 10 hoặc tháng 12 tới,các bên sẽ xem xét đưa vào đàmphán các vấn đề như môi trường,mua sắm công và vấn đề thựcphẩm.Theo Thứ trưởng Bộ Ngoạigiao Nhật Bản Yasushi Masaki “cả
ba bên đàm phán đã thể hiện động
lực mạnh mẽ cho các cuộc đàm

phán sắp tới về tất cả các vấn đề”.Ông Masaki cũng cho biết vấn đềsở hữu trí tuệ - vấn đề mà Nhật Bảnrất quan tâm đã được các bên traođổi và có được “hiểu biết lẫn nhau”để có thể sớm được đưa vào đàmphán chính thức ở các nhóm đàmphán trong các vòng đàm phán tới.Nhât Bản và Trung Quốc hiện làcác nền kinh tế lớn thứ hai, thứ bathế giới còn Hàn Quốc là nền kinhtế thứ tư ở Châu Á. Tính tổngchung, ba nước này chiếm hơn 1/5sản lượng toàn cầu và chiếm 18%tổng hàng hóa xuất khẩu của thếgiới. Do đó, một FTA chung có thểđem lại những lợi ích kinh tế to lớncho cả ba nước này và cũng sẽ cótầm ảnh hưởng đáng kể với cácnước khác, trong đó phải nói đếnHoa Kỳ.
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FTa Nhật-Trung-Hàn 
qua 2 vòng đàm phán đầu tiên

M

được các công ty ngoài sản xuất đạitrà, giá rẻ) sẽ trở nên khó khănhơn.Khoảng 2.000 người Thái đãbiểu tình ở Chiang Mai trong suốtvòng đàm phán thứ 2 của hiệp địnhđể phản đối việc áp dụng các tiểuchuẩn TRIP+ (các tiêu chuẩn bảohộ sở hữu trí tuệ cao hơn trongHiệp định WTO về các khía cạnhliên quan đến thương mại củaquyền sở hữu trí tuệ - TRIP) làmảnh hưởng tới giá thuốc và hạtgiống cây trồng.Theo thông tin từ phía EU, sauvòng đàm phán thứ 2, cả hai bên đãthống nhất rằng việc bảo hộ sở hữutrí tuệ hợp lý “có thể và nên cùngtồn tại một cách hiệu quả” vớiquyền tiếp cận thuốc và hai bên sẽcùng cố gắng để tìm ra giải phápcho việc này trong quá trình đàmphán.



au 7 vòng đàm phán bắt đầutừ tháng 5/2012, FTA TrungQuốc-Hàn Quốc đã hoàn thành giaiđoạn đầu đàm phán, tạo nền tảngcho giai đoạn sau với các đàm phánsâu hơn về mở cửa thị trườngthông qua cắt giảm các hàng ràothuế quan.Ban đầu hai nước dự định đàmphán trực tiếp theo từng mặt hàng,tuy nhiên do lo ngại về vấn đề bảohộ nông nghiệp của Hàn Quốc vàlĩnh vực chế tạo của Trung Quốc màđàm phán đã chia thành 2 giaiđoạn. Ở giai đoạn đầu đàm phán, haibên đã thống nhất được cácnguyên tắc cơ bản cho 4 lĩnh vực,bao gồm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư,

và hợp tác kinh tế. Theo đó, hai bênsẽ dỡ bỏ thuế quan cho 90% hànghóa tính theo danh mục sản phẩmhay 85% hàng hóa tính theo giá trịcủa chúng. Các hàng hóa thôngthường sẽ có lộ trình giảm thuế 10năm trong khi các hàng hóa nhạycảm sẽ có thời gian dài hơn 10-20năm.Đáng lưu ý, thỏa thuận về cáckhu vực chế biến ở nước ngoài (off-shore processing area) đã đạt đượckết quả cao, theo đó hàng hóa đượcsản xuất từ khu công nghiệpKaesong cũng có thể được miễngiảm thuế quan theo FTA này.Trong giai đoạn đàm phán sau,các bên dự kiến sẽ mở rộng đàmphán lĩnh vực hàng hóa sang các

vấn đề như hàng rào phi thuế, quytắc xuất xứ, hải quan, phòng vệthương mại, kiểm dịch động thựcvật (SPS), hàng rào kỹ thuật đối vớithương mại (TBT). Đàm phán vềdịch vụ/đầu tư sẽ bao gồm các quyđịnh như sở hữu trí tuệ, môitrường và thương mại điện tử.Đàm phán về hợp tác kinh tế sẽ baogồm các vấn đề mua sắm công vàhợp tác trong các lĩnh vực côngnghiệp và nông nghiệp.Trung Quốc là đối tác thươngmại lớn nhất của Hàn Quốc, thươngmại song phương đạt 256 tỷ USDtrong năm 2012 và tăng 50 lần kểtừ 2002. Hiện tại hai nước nàycùng với Nhật Bản cũng đang tiếnhành đàm phán một FTA ba bên.
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FTa Trung Quốc – Hàn Quốc
hoàn tất giai đoạn đầu đàm phán

S
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rong một cuộc phỏng vấntrước thềm Hội nghị thượngđỉnh APEC tại Bali-Indonesia, Bộtrưởng Thương mại mới của Aus-tralia, ông Andrew Robb đã phátbiểu rằng Australia mong muốn kếtthúc đàm phán FTA với Trung Quốc,Hàn Quốc và Nhật bản trước khi kếtthúc nhiệm kỳ đầu tiên của Chínhquyền Thủ tướng Tony Abbott.Hiện tại, Australia đã ký kết 5FTA song phương/khu vực và đangđàm phán 9 FTA khác trong đóđáng chú ý là TPP, các FTA lần lượtvới Trung Quốc, Nhật Bản và HànQuốc. Tuy nhiên, trong khi TPPđược đàm phán cấp tập trong thờigian qua nhằm đạt mục tiêu kếtthúc vào cuối năm nay thì ba đàm

phán còn lại không có mấy tiếntriển.Đàm phán FTA với Hàn Quốcbắt đầu từ năm 2009, qua 5 vòngđàm phán thì bị đình trệ từ năm2011 khi Hàn Quốc phải tập trungkết thúc đàm phán FTA với Mỹ.Còn với Nhật Bản, hai nước bắt đầuđàm phán FTA từ năm 2007, trảiqua 16 vòng đàm phán đã thốngnhất được về nhiều vấn đề nhưnghiện vẫn còn vướng mắc ở hai vấnđề chính là tiếp cận thị trườnghàng hóa và đầu tư.Nhưng có lẽ khó khăn nhất vẫnlà đàm phán với Trung Quốc. 19vòng đàm phán đã diễn ra từ năm2005 đến nay nhưng đàm phánvẫn chưa thể kết thúc và hai năm

trở lại đâycòn có dấu hiệu chữnglại (mỗi năm chỉ có một phiên đàmphán diễn ra).Theo ông Robb, Chính quyềnmới của Liên Đảng sẽ linh hoạt hơntrong các vấn đề đàm phán khókhăn với Trung Quốc, Hàn Quốc vàNhật Bản mà Chính quyền trướccủa Đảng Lao động cho là khôngthể đàm phán được. Ông Robbkhẳng định các FTA này sẽ được kýkết trước khi nhiệm kỳ đầu tiêncủa Chính quyền mới kết thúc.Theo kế hoạch, ông Robb sẽgặp mặt các bộ trưởng thương mạicủa ba nước nói trên tại APEC vàsau đó sẽ viếng thăm từng nước đểcó thể cố gắng ấn định một lịchtrình kết thúc các cuộc đàm phán.
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australia mong muốn kết thúc đàm phán 
FTa song phương với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật bản
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Đàm phán Hiệp định Đối tác
Xuyên Thái bình Dương

(TPP) nỗ lực cho mục tiêu kết
thúc vào cuối nămĐể đạt mục tiêu kết thúc đàmphán TPP vào cuối năm nay và “kếtthúc cơ bản” trước Hội nghị APEC2013, trong 9 tháng đầu năm, cácnước TPP đã đẩy nhanh tốc độ đàmphán với 04 vòng chính thức và rấtnhiều phiên giữa kỳ, cùng rất nhiềuchuyến thăm hỏi và làm việc giữacác nhà lãnh đạo của các nướcthành viên. Tuy nhiên, sau vòng đàm phánchính thức thứ 19 vừa diễn ra vàotháng 8/2013 và các cuộc họp giữakỳ tháng 9, 10 vừa rồi, các nướcvẫn còn nhiều khoảng cách và bấtđồng ở nhiều vấn đề, đặc biệt là

những vấn đề nhạy cảm như sở
hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhà nước,
môi trường, tiếp cận thị trường....Theo thông tin từ Chính phủMalaysia hồi tháng 6/2013 thì
chưa đầy một nửa - 14/29
chương của TPP hoàn thành về
cơ bản. Còn vào tháng 9/2013 mộtquan chức thương mại cao cấpChile cho biết chỉ có 06 chương đã
kết thúc đàm phán (bao gồm: hàihóa pháp lý, cạnh tranh, phát triển,di chuyển thể nhân, hợp tác, doanhnghiệp vừa và nhỏ), 02 chương gầnkết thúc (các vấn đề hành chínhcủa hiệp định và truyền thông), và07 chương khác vẫn còn một sốvấn đề quan trọng cần giải quyết ởcấp cao hơn.Tại APEC 2013, các nhà lãnh đạo

TPP đã không thể ra tuyên bố “kếtthúc cơ bản” TPP mà chỉ cho biếtcác nước đã đạt được nhiều tiếntriển đàm phán trong thời gian vừaqua và đang nỗ lực giải quyết cácvấn đề còn tồn đọng nhằm kết thúcđàm phán TPP vào cuối  năm nay.
Đàm phán Hiệp định thương
mại tự do Việt Nam – EU

(EVFTa) bắt đầu đi vào thực chất Sau 3 vòng đàm phán bắt đầutừ tháng 10/2012, vòng đàm phánthứ 4 EVFTA đã diễn ra tại BrusselsBỉ từ ngày 1-5 tháng 7/2013. Đâylà vòng đầu tiên hai bên đi vào đàmphán thực chất sau ba vòng đầuchủ yếu thảo luận về khung khổcủa hiệp định và bày tỏ quan điểm,mong muốn của mỗi bên.

Cập nhật tình hình đàm phán
các FTa của Việt Nam

3 
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Theo thông tin từ phía cơ quanđàm phán, tại vòng đàm phán lầnnày, các bên đã cùng trao đổi, làmrõ hơn quan điểm, cách tiếp cậncủa mình trong các lĩnh vực cụ thể,đồng thời giới thiệu chi tiết hơnnữa hệ thống chính sách, quy địnhliên quan của mỗi bên để giải thíchcác đề xuất, yêu cầu của mình. Bêncạnh đó, hai bên đã tiếp tục thảoluận các nội dung về bản chào mởcửa thị trường trong một số lĩnhvực.
FTa Việt Nam – Liên minh
Hải quan (Nga, belarus và

Kazakhstan) đạt nhiều tiến triển
sau 3 vòng đàm phán Sau 2 vòng đàm phán đầu tiên(diễn ra vào tháng 3 và tháng5/2013), hai bên đã thống nhấtđược về cấu trúc tổng thể và lộtrình của hiệp định, cùng nhau traođối về quan điểm và phương pháptiếp cận của từng bên, vòng đàmphán thứ 3 FTA Việt Nam – Liênminh Hải quan đã bắt đầu đi sâuvào thảo luận các vấn đề thươngmại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quảnlý hải quan và thuận lợi hóa thươngmại... và đã đạt được những tiếntriển tích cực. Vòng đàm phán thứ 4dự kiến được tổ chức từ ngày 9-14tháng 12 tới.

FTa Việt Nam – Khối thương
mại tự do (EFTa) đẩy nhanh

tốc độ đàm phánSau 3 vòng đầu khởi động từtháng 5/2012, đàm phán FTA giữaViệt Nam với Khối EFTA (bao gồmcác nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland,Liechtenstein) bắt đầu đẩy nhanhtiến độ. Cụ thể, hai vòng đàm phánthứ 4 và 5 được liên tiếp tổ chức vàotháng 6 và 8 vừa qua, và ở tất cả cáclĩnh vực đàm phán, bao gồmthương mại hàng hóa và dịch vụ,quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóathương mại, phòng vệ thương mại,đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh,các vấn đề pháp lý và liên ngành,

phát triển bền vững, xây dựng nănglực và hợp tác. Hai bên cho biết đãđạt được tiến triển ở nhiều vấn đềvà dự kiến kết thúc đàm phán sớmvào năm 2014.
FTa Việt Nam – Hàn Quốc ở
giai đoạn đầu đàm phánSau khi khởi động đàm phántháng 8/2012, Việt Nam và HànQuốc đã bắt đầu các vòng đàm phánFTA song phương: vòng 1 vàotháng 8/2012 tại Seoul Hàn Quốcvà vòng 2 vào tháng 5/2013 tại HàNội. Sau hai vòng đàm phán, haibên đã thống nhất được về cáchthức đàm phán và bắt đầu thảoluận về một số vấn đề như cắt giảmthuế quan, đầu tư, dịch vụ, quy tắcxuất xứ và giải quyết tranh chấp.Hai bên cũng lên kế hoạch cho đàmphán vấn đề nông nghiệp – mộttrong những vấn đề khó khăn nhấttrong đàm phán này tại vòng đàmphán tới tại Seoul.
bắt đầu đàm phán Hiệp định
đối tác kinh tế toàn diện

(RCEP)Ngày 9/5/2013, vòng đàm phánđầu tiên Hiệp định RCEP giữaASEAN và 6 đối tác đã có FTA song

phương với ASEAN là Ấn Độ, HànQuốc, Nhật Bản, New Zealand, Aus-tralia, và Trung Quốc đã được khởiđộng tại Bandar Seri Begawan,Brunei. Kết thúc vòng đàm phán, cácnước đã đưa ra tuyên bố chungkhẳng định hướng đến một hiệpđịnh toàn diện, chất lượng cao và cólợi lẫn nhau với những cam kết sâuhơn và rộng hơn so với những FTAđã có giữa ASEAN và từng nước nóitrên. Hiệp định cũng sẽ tính đến sựkhác nhau trong trình độ phát triểncủa mỗi nước thành viên để cónhững sự linh hoạt và đối xử riêngbiệt. Vòng đàm phán thứ 2 của Hiệpđịnh diễn ra từ ngày 24-27/9/2013tại Australia, Ủy ban Đàm phánThương mại (tập hợp các quan chứcthương mại cấp cao của các nước)và các Nhóm đàm phán về Thươngmại hàng hóa, Thương mại dịch vụvà Đầu tư đã được nhóm họp. Cácvấn đề được thảo luận chủ yếu tạivòng này là quy mô và phương thứcđàm phán cùng với một số vấn đềkhác.Dự kiến vòng đàm phán thứ 3 sẽdiễn ra tại Malaysia vào ngày 21-24/1/2014.
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àm phán Hiệp định Đối tácXuyên Thái Bình Dương (TPP)đang tới hồi cấp tập. Chủ đề TPPtrong các chương trình nghị sự, trênbáo chí, trong các sự kiện cho doanhnghiệp... đang tạo nên một “cơn sốt”hội nhập mới ở Việt Nam.Mặc dù vậy, ngành chế biến vàxuất khẩu thủy sản vẫn khá im ắng.Phải chăng thủy sản sẽ được lợi lớntừ TPP nên không cần lên tiếng? Haybởi thủy sản không bị tác động bất lợinào từ Hiệp định này? Bài viết dướiđây đưa ra một cái nhìn toàn cảnh vềnhững tác động của TPP đối vớingành thủy sản Việt Nam và nhữnglưu ý đối với doanh nghiệp trongngành trong việc “ứng xử” với Hiệpđịnh đình đám này. 
TPP và tác động đối với ngành
thủy sản?

Tác động trực tiếp của TPP đốivới ngành thủy sản được nhận địnhlà đến từ các biện pháp thuế quan(thuế ưu đãi đối với thủy sản ViệtNam nhập khẩu vào các nước thànhviên TPP cũng như thuế ưu đãi cho

thủy sản các nước đối tác TPP nhậpkhẩu vào Việt Nam) và các biện pháptại biên giới có liên quan tới việcnhập khẩu (các biện pháp phòng vệthương mại, hàng rào kỹ thuật, biệnpháp vệ sinh dịch tễ…).
Ở các khía cạnh gián tiếp khác,TPP cũng sẽ có tác động nhất định tớingành. Ví dụ, các cam kết bảo hộ nhàđầu tư nước ngoài trong Chương Đầutư trong TPP có thể ảnh hưởng tớicạnh tranh giữa doanh nghiệp ViệtNam với doanh nghiệp FDI trong lĩnhvực thủy sản. Những nội dung củaChương về doanh nghiệp Nhà nướccó thể tác động trực tiếp tới hoạtđộng của doanh nghiệp có vốn Nhànước trong ngành. Các quy định củaChương về mua sắm công có thể là cơhội tốt để doanh nghiệp thủy sản ViệtNam tham gia trực tiếp vào các góithầu cung cấp nguyên liệu cho cácbếp ăn sử dụng ngân sách công củacác nước TPP. Còn các tiêu chuẩn caotrong các Chương về lao động, môitrường lại là thách thức lớn đặt ra đốivới việc cải thiện mô hình và chutrình sản xuất trong ngành thủy sản…

Tuy nhiên, ở góc độ này, không chỉthủy sản Việt Nam mà tất cả cácngành cũng sẽ được hưởng lợi hoặcbị ảnh hưởng tương tự. Vì vậy, những nội dung tiếp theochỉ tập trung vào các tác động riêngcủa TPP đối với ngành thủy sản Việt Nam.
Ưu đãi thuế quan trong TPP –
thủy sản có thực được lợi?

Từ góc độ xuất khẩu, về lý thuyếtchung, TPP sẽ cho phép thủy sản ViệtNam có thể tiếp cận với thuế quan ưuđãi (0%) khi xuất vào các nước TPP,đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản – haithị trường xuất khẩu chủ lực, chiếmtới khoảng 35% tổng kim ngạch xuấtkhẩu năm 2012 của thủy sản ViệtNam1.Mặc dù vậy, trên thực tế lợi thếnày không hẳn lớn. Ví dụ, đối với thịtrường Hoa Kỳ, phần lớn các dòngthuế quan hiện đang áp dụng đối vớicác sản phẩm thủy sản nhập khẩu đãtương đối thấp (thuế quan trungbình là 0,3% đối với các loại thủy sảnsống, 4,7% đối với thủy sản chếbiến), do đó TPP không chắc sẽ giúplàm thuế quan vào nước này tốt hơnbao nhiêu. Tương tự với tình hình ởPeru, Canada (nơi thuế quan MFNhiện đã xấp xỉ 0%) hay Malaysia, Sin-gapore, Australia… (nơi thuế quan đãbị loại bỏ theo FTA trong ASEAN vàASEAN+).Trong khi đó, thuế quan đối vớithủy sản Việt Nam nhập khẩu vàoNhật Bản vẫn còn tương đối dù ta đãcó FTA với nước này (trung bình3,5% với thủy sản sống và khoảng7,3% đối với thủy sản chế biến) và vìvậy TPP sẽ là cơ hội để thủy sản ViệtNam có thêm lợi thế cạnh tranh vềgiá khi xuất khẩu sang thị trường này.Do đó, nhìn từ lợi ích xuất khẩu,TPP sẽ chỉ mang lại lợi thế thuế quan

Tương lai nào 
cho thủy sản Việt Nam sau TPP?
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3 
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1 Nguồn: International Trade Center 
(ITC TradeMap) – nguồn tương tự với tất cả các
số liệu đưa ra trong bài viết này.
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cho các sản phẩm thủy sản nhất địnhhiện đang phải chịu mức thuế suấtcao ở các nước TPP mà thôi.
Từ chiều nhập khẩu, ký kết vàthực hiện TPP đồng nghĩa với việccác loại thuế quan áp dụng cho thủysản nhập khẩu vào Việt Nam từ cácnước TPP sẽ bị loại bỏ phần lớn. Vớicác mức thuế suất MFN hiện ViệtNam đang áp dụng tương đối cao(trung bình lên tới 15% đối với thủysản sống, 30% đối với thủy sản chếbiến), việc thủy sản nhập khẩu từ cácnước TPP vào Việt Nam không cònphải chịu mức thuế này chắc chắn sẽtạo ra các áp lực cạnh tranh lớn đốivới các doanh nghiệp thủy sản kinhdoanh nội địa trước hàng nhập khẩunước ngoài. Đối với các doanh nghiệp thủysản xuất khẩu sử dụng nguyên liệunhập khẩu, TPP không mang lại thayđổi lớn bởi nguyên liệu nhập khẩu đểsản xuất hàng xuất khẩu đằng nàocũng được hoàn thuế, nên thuế nhậpkhẩu có giảm hay không cũng khôngthật quan trọng.  Tất nhiên, xét mộtcách chi li, doanh nghiệp nhập khẩunguyên liệu từ các TPP sẽ không phảilàm thủ tục hoàn thuế, cũng khôngphải bị đọng vốn nếu hiện đang phảinộp thuế nhập khẩu, và đây cũng cóthể coi là một lợi ích, tuy không lớn.Như vậy, từ góc độ nhập khẩu,TPP không mang lại ưu thế lớn vềthuế quan cho doanh nghiệp thủysản xuất khẩu nhưng lại đưa tới cácthách thức không hề nhỏ với doanhnghiệp thủy sản kinh doanh nội địa.

Các “hàng rào” tại biên giới  -
TPP có phải cơ hội để giảm bớt?Có lẽ doanh nghiệp xuất khẩuthủy sản hiểu hơn ai hết, rằng trongxuất khẩu, thuế quan chỉ là một phần,đôi khi là phần rất nhỏ, của một câuchuyện dài. Phần còn lại nằm ở cáctiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩmSPS, ở các hàng rào kỹ thuật TBT(yêu cầu về bao gói, ghi nhãn, vậnchuyển…) hay ở các biện pháp phòng

vệ thương mại (chống bán phá giá,chống trợ cấp…).Thời gian qua, đâu đó đã cónhững “tín hiệu vui”, rằng dường nhưđàm phán TPP đã khiến Hoa Kỳ cónhững biểu hiện “nhượng bộ” rất tíchcực trong các vụ kiện chống bán phágiá, chống trợ cấp đối với thủy sảnViệt Nam gần đây. Đã có những hyvọng rằng thủy sản Việt Nam có thể“quẳng gánh lo” phòng vệ thương mạicũng như các rào cản SPS, TBT ở thịtrường “khét tiếng” này khi TPP hoànthành đàm phán và đi vào thực thi. Tuy vậy, nếu nhìn sâu hơn vàoTPP và thực tế hiện tại, có lẽ nhữngngười lạc quan quá sẽ phải thất vọng.
Thứ nhất, từ góc độ kỹ thuật,dường như đàm phán TPP hoàn toànkhông tác động tới kết quả các vụkiện chống bán phá giá, chống trợcấp ở Hoa Kỳ ít nhất là đối với thủysản Việt Nam trong thời gian này. Thực tế, tôm Việt Nam thoát cáobuộc trợ cấp chẳng phải vì BộThương mại Hoa Kỳ nương tay khitính toán mức độ trợ cấp của ViệtNam, mà bởi Ủy ban Thương mạiQuốc tế Hoa Kỳ cho rằng ngành sảnxuất nội địa Hoa Kỳ không bị thiệthại, và vì thế không chỉ Việt Nam,những nước khác cùng bị kiện dùkhông phải thành viên đàm phánTPP, cũng thoát. Tương tự, con tômViệt Nam nhận thuế 0% trong kỳ ràsoát thuế chống bán phá giá lần thứ7 (POR7) ở nước này chủ yếu là donhững nỗ lực chứng minh của doanhnghiệp cũng như sức ép từ kết quảthành công trong vụ kiện WTO trướcđó hơn là một sự ưu ái nào. Bởi nếucó ưu ái nào đó, vì TPP chẳng hạn, thìkết quả của các rà soát POR8 và POR9đối với cá tra – basa đã không có biênđộ cao như vậy.
Thứ hai, thông tin từ nhữngnguồn đáng tin cậy cho biết: đàmphán TPP không có nội dung nào hạnchế quyền của các nước nhập khẩutrong việc sử dụng các công cụ này. TPP có Chương về SPS, TBT, về phòng

vệ thương mại thật. Nhưng nội dungcủa các Chương này rất ngắn và chủyếu nhấn mạnh yếu tố hợp tác trongviệc xử lý nhanh các khiếu nại, nếucó. Nói cách khác, sẽ không có chuyệnTPP sẽ khiến các nhà sản xuất nội địanước nhập khẩu bớt đi kiện con cá,con tôm Việt Nam. Cũng không cóchuyện cơ quan điều tra bớt sử dụngcác phương pháp tính toán bất lợicho Việt Nam. Càng không có khảnăng nào để những yêu cầu, tiêuchuẩn vệ sinh an toàn thực phẩmđược hạ thấp hơn hay ít ra cũng đừngphát sinh nhiều thêm.
Thứ ba, có một xu thế đã đượcnhận thấy trên thế giới, rằng ở đâucác rào cản thuế quan bị loại bỏ, ở đócác biện pháp bảo hộ trá hình bị lạmdụng nhiều hơn. Như thể hàng ràonày đổ thì hàng rào khác dựng lên,với mục tiêu bảo vệ bằng một cáchkhác cho sản xuất trong nước. Nếu xuthế này là đúng với hậu TPP, có lẽdoanh nghiệp thủy sản sẽ phải rấtchú ý. Từ những điều ở trên, có lẽ cầnhiểu sự im lặng của các doanh nghiệpngành thủy sản trước đàm phán TPPlà một biểu hiện khác của sự bìnhthản. Bình thản rằng TPP đối vớingành thủy sản sẽ chẳng phải là mộtcú hích lớn được hồ hởi đón nhận,nhưng cũng không phải là một cú sốcnặng khiến phải vật vã đớn đau. Và bình thản rằng xét cho cùng,trong một tương lai có TPP, để tồn tạivà phát triển, doanh nghiệp thủy sảnvẫn sẽ phải chủ động, sẵn sàng vàdũng cảm cho những cuộc cạnhtranh sòng phẳng và quyêt liệt.3 
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Tin Việt Nam 

au thời gian dài chuẩn bị, phiên
rà soát chính sách thương mại

đầu tiên của Việt Nam tại WTO đã
diễn ra tại Geneve, Thụy Sĩ từ ngày
17-29/9/2013.Theo WTO, cứ định kỳ sau mộtsố năm (căn cứ vào tỷ trọng thươngmại của từng nước – đối với ViệtNam là 6 năm), WTO sẽ tiến hành ràsoát chính sách thương mại của cácnước thành viên nhằm tăng cườngviệc tuân thủ các quy tắc, luật lệ củaWTO, tăng tính minh bạch và hiểubiết về chính sách và thực tiễnthương mại của các thành viên.Vì phạm vi rà soát rất rộng, baotrùm toàn bộ hệ thống chính sáchkinh tế và thương mại nên Việt Namđã phải huy động rất nhiều bộngành để hoàn thành Báo cáo Quốcgia về chế độ chính sách thương mạicủa Việt Nam cũng như phối hợpvới Ban Thư ký WTO xây dựng Báocáo rà soát chính sách thương mạicủa Việt Nam tại WTO.Tại phiên rà soát, 27 thành viênWTO trong đó có nhiều đối tác

thương mại quan trọng của ViệtNam đã có bài phát biểu đánh giácao các thành tựu mà Việt Nam đãđạt được sau 6 năm gia nhập WTO,đặc biệt là hoàn thiện khuôn khổchính sách kinh tế - thương mạitheo hướng phù hợp với các quy tắcvà luật lệ của WTO. Ngoài ra, cũng

có những ý kiến bình luận, khuyếnnghị Việt Nam tiếp tục hoàn thiệnhơn nữa hệ thống pháp luật, đẩymạnh cải cách thủ tục hành chính,trong đó có thủ tục đầu tư và xuấtnhập khẩu, tăng cường thực thi bảohộ sở hữu trí tuệ và đẩy mạnh cảicách doanh nghiệp nhà nước....

ác nước Tây Âu vốn được biết
đến là một khu vực thị trường

rất khó tính đối với hàng nông thủy
sản và thực phẩm của Việt Nam
không chỉ bởi hàng rào thuế quan
vẫn duy trì ở mức cao mà còn bởi
những quy định khắt khe về kiểm
dịch động thực vật (SPS). Vì
vậy,doanh nghiệpđang trông đợi vào
các FTA với khu vực này đểcó thể cải

thiện tình hình xuất khẩu nông thủy
sản và thực phẩm của Việt Nam sang
khu vực thị trường tiềm năng mà
khó khăn này.Hiện tại, Việt Nam đang đồngthời đàm phán các FTA songphương với EU và Khối thương mạitự do châu Âu - EFTA (gồm 4 nướcnằm ngoài EU là Na Uy, Thụy Sỹ, Ai-xơ-len và Lich-ten-xtanh). Các hiệp

định này hứa hẹn sẽ cắt giảm thuếquan mạnh cho hàng nông hải sản vàthực phẩm của Việt Nam. Và một khithuế quan đã được dỡ bỏ thì vấn đềcòn lại là làm sao hàng hóa đáp ứngđược các tiêu chuẩn vệ sinh an toànthực phẩm để có thể vào được các thịtrường này. Đàm phán về vấn đề SPS,vì thế, trở nên quan trọng hơn baogiờ hết trong các hiệp định này.

WTo lần đầu tiên rà soát 
chính sách thương mại của Việt Nam

FTa liệu có mở đường 
cho nông thủy sản và thực phẩm Việt Nam vào châu Âu?

S 

C  
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Tại Hội thảo “Giới thiệu Hệthống SPS tại các nước EFTA” do BộCông Thương phối hợp với BộNông nghiệp và Phát triển Nôngthôn và Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam tổ chức (tại Hà Nộingày 1/10/2013 và TP.HCM ngày3/10/2013) các chuyên gia SPS củakhối EFTA cho biết các quy địnhSPS của khối EFTA cũng tương tựnhư các quy định SPS của EU và vìthế hàng hóa chỉ cần đáp ứng đượccác tiêu chuẩn SPS của EU là có thểtự do lưu chuyển ở cả hai khu vực.Sở dĩ có sự thống nhất này là vì cácnước EFTA mặc dù không thuộc EUnhưng đều có các hiệp định với Khuvực Kinh tế châu Âu (EEA) nên tấtcả các quy định SPS của EFTA đãđược hài hòa hóa với các quy địnhSPS của EU và EFTA cũng trao toànquyền cho EU trong vấn đề này.

Tuy nhiên, điều đó sẽ càng gâykhó khăn hơn cho Việt Nam bởi đểgiảm bớt hoặc hạn chế các quyềnban hành các quy định SPS của khốiEFTA có nghĩa Việt Nam cũng phảiđạt được sự đồng thuận của EUtrong đàm phán FTA với khu vựcnày.Trong khi đó, các chuyên gia vàquan chức về SPS của khối EFTAcho biết EFTA hay EU đều có quanđiểm rất cứng rắn về vấn đề SPS vàkhông có ý định hạ thấp các tiêuchuẩn này trong các FTA nên cũngkhó có thể có ngoại lệ nào riêng choViệt Nam.Nhưng nếu các quy định SPSkhông được cải thiện thì dù thuếquan có về không, liệu hàng nôngthủy sản và thực phẩm của ViệtNam có thể xuất khẩu sang các thịtrường này?

Theo quy định SPS của EU, tất
cả các sản phẩm có nguồn gốc
động vật xuất khẩu sang thị

trường này đều bị kiểm tra tại các chốt
kiểm soát ở biên giới theo hình thức kiểm
tra ngẫu nhiên khoảng 10% số lượng lô
hàng. Tuy nhiên, nếu một lô hàng bị phát
hiện có vấn đề về vệ sinh dịch tễ thì 10 lô
hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra toàn bộ một
cách kỹ lưỡng.

Đáng lưu ý, một nước sẽ chỉ được xuất
khẩu một sản phẩm từ động vật nếu nước
đó thuộc danh sách các nước được xuất
khẩu sản phẩm đó sang EU, và cũng chỉ
các đơn vị sản xuất nằm trong danh sách
đảm bảo của cơ quan có thẩm quyền
nước xuất khẩu gửi sang EU và được EU
chấp nhận mới được xuất khẩu sản phẩm
đó. Hiện tại chỉ có hai loại sản phẩm có
nguồn gốc động vật của Việt Nam được
xuất khẩu sang EU là thủy sản và động vật
thân mềm hai mảnh vỏ.

Đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực
vật, nước xuất khẩu phải tuân thủ các quy
định SPS của EU trong quá trình nuôi
trồng sản xuất. Và hàng xuất khẩu sang
EU tuy không bị kiểm tra nghiêm ngặt như
các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật
nhưng cũng sẽ bị kiểm tra ngẫu nhiên bởi
các nước thành viên trong quá trình nhập
cảnh hoặc sau khi đã được bán ra thị
trường.

EU cũng duy trì một hệ thống cảnh báo
nhanh, chỉ cần một lô hàng có vấn đề về
vệ sinh an toàn thực phẩm thì ngay lập tức
sẽ được thông báo trong toàn bộ EU và
hàng hóa đó sẽ không thể tiếp tục lưu
hành trong khu vực.
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gày 20/9/2013, Ủy banThương mại Quốc tế Hoa Kỳ(ITC) đã ra quyết định cuối cùng vềthiệt hại trong vụ kiện chống trợ cấpđối với tôm nước ấm đông lạnhnhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc,Ecuador, Ấn Độ và Malaysia. Theođó, ITC kết luận không có thiệt hạihoặc đe dọa thiệt hại đáng kể đối vớingành sản xuất nội tôm nội địa củaHoa Kỳ do hàng nhập khẩu được trợcấp gây ra.Với quyết định này, vụ kiện đượcchấm dứt, các mức thuế chống trợcấp rất cao từ 1,15% đến 7,88% ápdụng đối với các doanh nghiệp xuấtkhẩu của Việt Nam theo quyết địnhcuối cùng của Bộ Thương mại HoaKỳ (DOC) sẽ bị hủy bỏ, tất cả cáckhoản tiền kỹ quỹ đã thu sẽ đượchoàn trả lại cho các doanh nghiệpViệt Nam.Như vậy, sau hơn 8 tháng điềutra, vụ kiện chống trợ cấp tôm nướcấm đông lạnh Việt Nam tại Hoa Kỳđã khép lại với thắng lợi thuộc về cácnhà sản xuất, xuất khẩu của ViệtNam. Tin vui này cùng với sự kiệntôm Việt Nam vừa thoát thuế chốngbán phá giá trong Đợt rà soát hànhchính lần thứ bảy (POR7) trong vụkiện chống bán phá giá tôm tại HoaKỳ (từ năm 2004) sẽ tạm thời đemlại một năm yên bình cho các nhàsản xuất, xuất khẩu tôm của ViệtNam sau một thời gian lao đao vì cácvụ kiện.

gày 23/8/2013, Bộ CôngThương đã ra quyết định ápdụng biện pháp tự vệ chính thức đốivới dầu thực vật nhập khẩu vào ViệtNam sau 8 tháng điều tra bắt đầu từngày 26/12/2012.Nguyên đơn trong vụ kiện này làTổng Công ty Dầu Thực vật (VO-CARIMEX), nộp đơn kiện ngày30/11/2012.

Sản phẩm bị áp thuế là dầu nànhtinh luyện, dầu cọ tinh luyện với cácmã HS 1507.90.90, 1511.90.91,1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩutừ tất cả các nước/vùng lãnh thổtrên thế giới (trừ một số nước/vùnglãnh thổ được loại trừ trong Thôngbáo áp dụng biện pháp tự vệ).Thuế tự vệ sẽ được áp dụngtrong 4 năm cụ thể như sau:

Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ
chính thức đối với dầu thực vật

Tôm xuất khẩu
thoát kiện trợ cấp
tại Hoa Kỳ

Đây là vụ kiện tự vệ thứ hai của ViệtNam và là vụ đầu tiên đi đến quyếtđịnh cuối cùng áp thuế chính thức.Vụ kiện đầu tiên đã không thành
công do nguyên đơn không chứngminh được có thiệt hại đối vớingành sản xuất nội địa.

N 

N 

Tin Việt Nam 
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gày 2/7/2013, Bộ CôngThương đã ban hành quyếtđịnh khởi xướng điều tra chốngbán phá giá đối với thép không gỉcán nguội nhập khẩu từ TrungQuốc, Malaysia, Indonesia và ĐàiLoan. Quyết định này được đưa rasau khi có đơn kiện ngày 5/6/2013của 2 nguyên đơn là Công ty TNHHPOSCO VST và Công ty cổ phầnInox Hòa Bình.Sản phẩm bị điều tra là thépkhông gỉ cán nguội, có mã HS theoBiểu thuế nhập khẩu của Hải quanViệt Nam: 7219.32.00; 7219.33.00;7219.34.00; 7219.35.00;7219.90.00; 7220.20.10;7220.20.90; 7220.90.10;7220.90.90.Giai đoạn điều tra là từngày 1/4/2012 đến 31/3/2013.Đây là vụ kiện chống bán phá

giá đầu tiên của Việt Nam vàđanggây khá nhiều tranh cãi. Trong khicác công ty sản xuất thép trongnước mà cụ thể là POSCO và InoxHòa Bình (hiện đang thống lĩnh thịtrường với hơn 30% thị phần)mong muốn áp dụng các biện pháptrừng phạt đối với hàng nhập khẩubán phá giá, cạnh tranh không lànhmạnh, thì các doanh nghiệp nhậpkhẩu và người tiêu dùng lại lo ngạiđiều này sẽ đẩy giá thép lên cao.Thậm chí, có ý kiến còn cho rằnghai công ty trên muốn sử dụngcông cụ chống bán phá giá để loạibỏ hàng nhập khẩu và độc chiếmthị trường trong nước, yêu cầu cơquan điều tra cần xem xét để ngănchặn hành vi này.Theo bà Nguyễn Thị Thu Trangthuộc Hội đồng phòng vệ thương

mại – Trung tâm WTO của VCCI,điều tra chống bán phá giá là côngviệc thuần túy mang tính kỹ thuậtpháp lý, cơ quan điều tra sẽ khôngxem xétđộng cơ đằng sau vụ việc làgì. Tuy nhiên, đáng lưu ý là phápluật về chống bán phá giá của ViệtNam có quy định một trong cácđiều kiện bắt buộc khi xem xét ápdụng một biện pháp chống bán phágiá là việc áp dụng biện pháp đó“không được gây thiệt hại đến lợiích kinh tế - xã hội trong nước”. Vìvậy, ngoài nguyên đơn và bị đơn,các bên liên quan khác (nhà nhậpkhẩu, người tiêu dùng) có thể cungcấp thông tin, bằng chứng chứngminh các tác động của vụ kiện đếnlợi ích kinh tế - xã hội nói chung đểcơ quan điều tra xem xét trước khira quyết định cuối cùng.

rong 09 tháng đầu năm 2013,hàng hóa xuất khẩu của ViệtNam đã phải đối mặt với 05 vụ kiệnphòng vệ thương mại tại các thịtrường nước ngoài (3 vụ chốngbán phá giá, 01 vụ trợ cấp, 01 vụ tựvệ), ít hơn gần một nửa so với cùngkỳ năm ngoái - 9 vụ. Tuy nhiên, 9 vụ của năm 2012chủ yếu là các vụ nhỏ, lượng xuấtkhẩu không đáng kể, còn 5 vụ của2013 có vụ chống trợ cấp đối vớitôm tại Hoa Kỳ tương đối nghiêmtrọng vì tôm là một trong nhữngsản phẩm xuất khẩu chủ lực củaViệt nam và Hoa Kỳ là thị trườngxuất khẩu trọng điểm. Ngoài ra, năm 2013 lần đầutiên hàng hóa Việt Nam bị kiện

phòng vệ thương mại của Australia– một thị trường trước đó vốn được coi là tương đối “hiền” đối vớihàng xuất khẩu của Việt Nam.
Tổng hợp tình hình kiện phòng vệ thương mại 
đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 9 tháng đầu năm 2013

Việt Nam điều tra chống bán phá giá 
thép không gỉ cán nguội

2 Thống kê các vụ kiện phòng vệ thương mại mới 
đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2013

T 

N 
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Những ngày đầu tháng 10/2013, thế giới dường như đều hướng
về hòn đảo Bali xinh đẹp của Indonesia – nơi sẽ diễn ra Diễn đàn
Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương – APEC 2013, nơi các
thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
dự kiến công bố những kết quả khả quan, và nơi một số nước dự
định thông báo những quyết định quan trọng...

Nhưng đến phút chót, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama,
người đã tốn nhiều công sức thúc đẩy TPP trong thời gian qua,
và có nhiều dự định tại APEC lần này, lại không thể tham dự do
hậu quả của việc đóng cửa Chính phủ Hoa Kỳ.

Tất nhiên, các nhà lãnh đạo TPP vẫn nhóm họp tại APEC dù
không có Tổng thống Hoa Kỳ, Tuyên bố chung của các nước
TPP vẫn được đưa ra nhưng có vẻ cẩn trọng, cái quyết tâm mạnh
mẽ trước đó của Hoa Kỳ nhằm tuyên bố hoàn thành “về cơ bản”
TPP đã không thành hiện thực.

Còn ở bên ngoài, các phiên đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra,
khẩn trương, tích cực, nhưng vẫn còn đó nhiều bất đồng, nhiều
tranh cãi ở nhiều điểm, nhiều vấn đề...

Điều này càng làm tăng nghi ngại về tính khả thi của mục tiêu
hoàn thành TPP vào cuối năm 2013, như đã từng xảy ra với
những mục tiêu bất thành của năm 2012, 2011. 
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và cái đích kết thúc
TPP không xa?

aPEC 2013

Chuyên đề 
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Tại APEC 2012, các nhà lãnh đạo 9nước TPP đã ra một tuyên bố chung, đầyquyết tâm về việc sớm kết thúc một hiệpđịnh chất lượng cao của thế kỷ 21. Một nămsau đó, các nhà lãnh đạo này lại gặp nhau ởAPEC 2013, nhưng thêm 3 nước thành viênmới, và trong sự trông đợi của rất nhiềungười.Trông đợi bởi ngay từ đầu năm, cácnước TPP đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng– mục tiêu “kết thúc đàm phán TPP trước
thềm hội nghị APEC 2013” - mặc dù sau đó,mục tiêu này đã được đổi thành “kết thúc
cơ bản về mặt kỹ thuật” vào cuối năm nay.Trông đợi bởi Hoa Kỳ, nước có vẻ nhưsốt sắng nhất cho cái mục tiêu này, đã vậnđộng không ngừng để thúc giục các đối tác

sớm đạt được thỏa hiệp và nhượng bộ vớinhững đề xuất của nước này, cho một kếtthúc tốt đẹp của TPP trong năm nay.Và trông đợi, bởi qua 19 Vòng đàmphán, vẫn còn ngổn ngang những nút thắtkhông thể thương lượng, những khác biệttrong cách tiếp cận cũng như mức độnhượng bộ của từng nước ở nhiều vấn đềmà chỉ những cam kết có tính chính trị ởcấp lãnh đạo cao nhất như APEC mới có thểgiải quyết được.Vì thế, APEC dường như là cái cột mốc,để người ta trông đợi, về một điều gì đó mớimẻ hơn, một tín hiệu nào đó tích cựchơn,cho một cái kết không xa.Thế nhưng khi APEC 2013 diễn ra,không ít người đã cảm thấy thất vọng. 

aPEC 2013 và những trông đợi
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Thất vọng đầu tiên, Tổng thống Hoa KỳBarack Obama không thể tham dự APEC doviệc đóng cửa Chính phủ chưa được giải quyết,mặc dù trước đó ông Obama đã lên kế hoạchcông du 4 nước Đông Nam Á trong đó có việctham dự APEC 2013 và chủ trì cuộc gặp cácnhà lãnh đạo TPP bên lề APEC – nơi ông và cácnhà lãnh đạo khác sẽ bàn thảo cách thức nhằmkết thúc đàm phán TPP vào cuối năm nay. Ngay sau khi thông báo hủy chuyến điđược đưa ra, ông Obama đã có lời kêu gọi cácnhà lãnh đạo TPP tiếp tục kế hoạch họp ở Balivà cử Ngoại trưởng John Kerry thay mặt thamdự. Tuy cuộc họp cuối cùng vẫn diễn ra với sựchủ trì thay thế của Thủ tướng NewZealand,John Key, nhưng thiếu đầu tầu Hoa Kỳ,người ta không thấy thật nhiều quyết tâm đượcđưa ra.Thất vọng hơn nữa, tuyên bố chung của cácnhà lãnh đạo TPP tại APEC năm nay mặc dù cóthêm một vài điểm mới, nhưng không tạo ramột “bước ngoặt” nàocho TPP như mongmuốn ban đầu của một số nước. Tuyên bốchung chỉ nói rằng “Các Bộ trưởng và các nhà
đàm phán đã đạt được những tiến triển đáng
kể trong những tháng vừa qua, ở tất cả các nội
dung pháp lý và các phụ lục về tiếp cận thị
trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, dịch vụ tài
chính, mua sắm công và tạm nhập tái xuất.” Vậylà không có một thông tin “kết thúc về cơ bản
TPP” nào được đưa ra như trông đợi trước đó,thay vào đó lại là một quyết tâm không mới
“Chúng tôi đã thống nhất rằng các nhà đàm
phán cần tiếp tục giải quyết tất cả các vấn đề
còn tồn đọng nhằm mục tiêu kết thúc đàm phán
vào cuối năm nay....”Và thất vọng cuối cùng, tuyên bố chungkhông chỉ ra đường hướng cho tiếp tục đàmphán như thế nào, cũng không đề cập đến việcbao giờ các Bộ trưởng hay các nhà đàm phánTPP sẽ có cuộc họp tiếp theo. Được biết sau

vòng đàm phán chính thức thứ 19 và một sốphiên giữa kỳ đang và sẽ diễn ra trong thángtới, các nước TPP không đưa ra một lịch trìnhcụ thể nào cho các vòng đàm phán kế tiếp. Tấtnhiên, điều này có thể xuất phát một phần từlý do kỹ thuật (vào thời điểm kết thúc APEC2013, việc đóng cửa Chính phủ Hoa Kỳ vẫnchưa được giải quyết và Đại diện Thương mạiHoa Kỳ (USTR) khi đó chỉ hoạt động với mộtphần tư nhân lực, đã phải hủy phiên đàmphán thứ hai Hiệp định Đối tác Thương mạivà Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương (TTIP) vớiEU). Một số nguồn tin dự đoán các Bộ trưởngthương mại TPP có thể sẽ có buổi gặp mặt bênlề Hội nghị Bộ trưởng WTO sẽ diễn ra vào đầutuần tháng 12 tới.
Mặc dù không có một tuyên bố nào vềviệc kết thúc cơ bản TPP tại APEC 2013, cácnước TPP vẫn đặt ra mục tiêu kết thúc đàmphán vào cuối năm nay. Mục tiêu này, theo nhưĐại diện Thương mại Hoa Kỳ Mike Froman là

“tham vọng nhưng có thể thực hiện được”.Phát biểu sau cuộc họp các nhà lãnh đạoTPP tại Bali, một nhân viên hành chính caocấp của APEC đã cho biết các nước TPP đangnỗ lực hết sức để thu hẹp khoảng cách nhằmkết thúc TPP vào cuối năm nhưng sẽ không bịràng buộc bởi thời hạn này. Trước đó hồi tháng 8/2013, trong mộtthông cáo báo chí, Chính phủ Malaysia cũngtuyên bố nước này sẽ không tự trói mình vàobất kỳ một thời hạn cố định nào nhằm kếtthúc TPP. Ngay cả Hoa Kỳ - nước đề ra mục tiêu chokết thúc TPP vào cuối năm nay, trong một bàiphát biểu sau phiên đàm phán thứ 19, ôngFroman cũng phải thừa nhận “Chúng tôi sẽ
không vội vàng để cố kết thúc cho xong TPP vì
bất kỳ một thời hạn nào”.Nói chung, mục tiêu chỉ là mục tiêu, cácnước TPP đều hiểu, để sớm đạt được một hiệpđịnh chất lượng và công bằng, vấn đề khôngphải thúc ép bằng thời gian, mà cần hơn hết lànhững giải pháp hiệu quả, những linh hoạt cầnthiết và cả những sự nhượng bộ cho một cáikết hợp lý và có lợi cho tất cả các bên.

“Các nước TPPđang nỗ lực hếtsức để thu hẹpkhoảng cáchnhằm kết thúcTPP vào cuốinăm nhưng sẽkhông bị ràngbuộc bởi thờihạn này”

aPEC 2013 và những điều thất vọng

aPEC 2013 và mục tiêu kết thúc
TPP vào cuối năm

Chuyên đề 
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Với mục tiêu hoàn thành cơ bản TPP
trước thềm Hội nghị APEC 2013, tốc độ
đàm phán TPP trong suốt một năm qua
đã được đẩy nhanh, đẩy mạnh với 6 vòng
đàm phán chính thức cùng rất nhiều
phiên giữa kỳ, vàcả những nỗ lực không
mệt mỏi của các nhà đàm phán. Tuy
nhiên, kết thúc vòng đàm phán thứ 19,
vòng liền trước APEC 2013, người ta vẫn
thấy còn đó nhiều khoảng cách, nhiều
bất đồng giữa các nước ở nhiều điểm,
nhiều vấn đề. Vì thế, trong khi Tuyên bố
chung của các nhà lãnh đạo vẫn đặt mục
tiêu kết thúc đàm phán vào cuối năm nay,
giới quan sát lại tỏ ra nghi ngại với cái đích
tham vọng này.

TPP và
những vấn đề
còn tồn đọng
trước thềm 
aPEC 2013

Chuyên đề 



Mặc dù trong Báo cáo của các Bộ trưởngthương mại cho các nhà lãnh đạo cấp cao cácnước TPP (gọi tắt là Báo cáo của các Bộtrưởng) không nêu cụ thể những vấn đề nàotrong TPP đã kết thúc đàm phán, nhưng theomột nguồn tin đáng tin cậy, sau vòng thứ 19,các nước đã hoàn thành đàm phán ở 6/29Chương, bao gồm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
(SME), Hợp tác & nâng cao năng lực, Vì sự
phát triển, Gắn kết môi trường chính sách, Dây
chuyền cung ứng và nhập cảnh khách kinh
doanh, Chính sách cạnh tranh (không bao gồm
vấn đề Doanh nghiệp nhà nước).Trước đó, hồi tháng 6/2013, Chính phủMalaysia cho biết có 14/29 Chương của TPPđã “Cơ bản được khép lại đàm phán về các vấn
đề kỹ thuật và ít tranh cãi”. Một quan chứcthương mại cao cấp của Chile vào tháng9/2013 cũng cho biết có 06 chương đàmphán đã kết thúc, 02 Chương gần kết thúc và
07 Chương khác vẫn còn một số vấn đề quan
trọng cần giải quyết ở cấp cao hơn.Nếu theo những thông tin này, thì trong29 Chương đàm phán của TPP chỉ có khoảngmột nửa là đã kết thúc hoặc cơ bản kết thúc,còn lại một nửa là những vấn đề khó khăn vàchậm tiển triển.

Theo thông tin từ các nhà đàm phá sauvòng thứ 19, 04 lĩnh vực khó khăn nhất hiệntại là: Sở hữu trí tuệ, Môi trường, Doanh
nghiệp nhà nước, Tiếp cận thị trường.

Sở hữu trí tuệ (SHTT) là lĩnh vực nhiềukhó khăn và gây tranh cãi nhất trong TPP, màtheo như nhận định của một số chuyên gia, làlĩnh vực sẽ đàm phán đến cuối cùng trongTPP. Đặc biệt, đề xuất về bảo hộ SHTT đối vớidược phẩm của Hoa Kỳ đã bị các nước kháckịch liệt phản đối, buộc nước này phải rút lạiđề xuất để về lấy ý kiến nội bộ. Theo nhiềunguồn tin, cho đến phiên họp giữa kỳ 10 ngàyvề SHTT tại Mexico hồi cuối tháng 9, đầutháng 10 vừa rồi, Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra

được đề xuất mới nào về SHTT dược phẩm.Thay vào đó, tại phiên họp ở Mexico này, cácnước đã thảo luận về một đề xuất thay thế từnhóm 05 nước khác (mà sau đó có thông tinthêm 02 nước nữa ủng hộ) về vấn đề này.Kết thúc phiên họp mới nhất về SHTTtrong TPP này, Bộ Kinh tế Mexico đã cho biếtcác nhà đàm phán SHTT đã soạn thảo mộtbáo cáo cho các Bộ trưởng TPP về lịch trìnhvà phương thức để thúc đẩy các cuộc thảoluận về lĩnh vực này. Một nguồn tin cho biếtdanh sách các vấn đề còn tồn động được cácnhà đàm phán SHTT thảo ra dài tới vài tranggiấy!Về lĩnh vực Doanh nghiệp nhà nước(DNNN), theo nhiều nguồn tin thì các cuộcthảo luận vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu, còntheo các quan chức thương mại Hoa Kỳ thì đãđạt được tiến triển khi các nước TPP thốngnhất được về nguyên tắc cần phải áp đặt cácquy tắc đối với các DNNN – trước đó một sốnước đã phản đối điều này.Hoa Kỳ đưa ra đề xuất về DNNN từ tháng10/2011, nhưng các cuộc thảo luận diễn rarất chậm chạp khi nhiều nước TPP nhận thấyrằng đề xuất này có thể sẽ ảnh hưởng tới nềnkinh tế của họ. Thêm nữa, Australia ban đầukhông muốn tham gia vào thảo luận về vấnđề này cho đến khi Hoa Kỳ đồng ý đàm phánvề đề xuất của họ liên quan tới các quy tắc đốivới trợ cấp xuất khẩu. Tuy nhiên sau đó Aus-tralia đã từ bỏ ý định này, và đàm phán đã bắtđầu tiến triển trở lại vào đầu năm nay khinước này đưa ra phương pháp tiếp cận mớivề vấn đề DNNN dựa trên hệ thống “đảm bảo
cạnh tranh trung tính” mà nước này đang ápdụng (theo đó các DNNN vẫn hoạt động theocác cơ chế hiện hành nhưng nếu có bất kỳkhiếu nại nào về việc DNNN được hưởng lợitừ vị thế DNNN của mình thì sẽ phải nộp lạikhoản lợi nhuận liên quan cho Nhà nước).Mặc dù ban đầu nhiều doanh nghiệp củaHoa Kỳ đã chỉ trích phương pháp đó của Aus-tralia là không khả thi, nhưng dường như chođến thời điểm hiện tại hai nước đã thu hẹpđược khoảng cách về vấn đề này. Tuy nhiên,
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TPP và những lĩnh vực đã hoàn thành

TPP và những lĩnh vực/vấn đề
khó khăn nhất
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đàm phán về DNNN vẫn gặp nhiều khókhăn một phần do các nước như Malaysiavà Singapore tiếp tục phản đối các quy địnhmạnh đối với DNNN. Theo các nguồn tin, tại vòng đàm phánthứ 19, các nước TPP vẫn chưa thống nhấtđược về định nghĩa cơ bản thế nào làdoanh nghiệp nhà nước – định nghĩa nàyrất quan trọng trong việc xác định thực thểnào sẽ là đối tượng của các quy tắc DNNNtrong TPP.

Đối với lĩnh vực môi trường, các nhàđàm phán cũng có phiên họp giữa kỳ vàotháng 9 tại Washington nhằm cố gắng thuhẹp những vấn đề bất đồng trong dự thảocủa Chương này, mà theo một số nguồn tin,còn tới gần 300 điểm chưa được thốngnhất sau vòng đàm phán thứ 19.Một quan chức Hoa Kỳ trước đó đã chobiết điểm vướng mắc lớn nhất trong cácquy định về môi trường không phải là khảnăng thực thi các nghĩa vụ. Điều này khiếncác nguồn tin dự đoán rằng vướng mắc đóchắc hẳn liên quan đến điều khoản yêu cầucác nước phải củng cố các cam kết củamình trong các hiệp định đa phương vềmôi trường khác. Ngoài ra, một số nội dungkhác cũng được cho là khó khăn như cácquy định có tính bắt buộc về bảo tồn độngthực vật hoang dã và quy định tranh chấttrong chương môi trường cũng sẽ được xửlý theo cơ chế giải quyết tranh chấp áp

dụng chung cho tất cả các lĩnh vực khác củaTPP.
Đàm phán về tiếp cận thị trường đối

với hàng hóa và các vấn đề liên quan đếnquy tắc xuất xứ cũng tiến triển chậm chạp,cộng thêm với sự tham gia của NhậtBảnvào tháng 7 vừa qua – nước này sẽ phảitrao đổi bản chào thuế quan với từng nướckhác. Theo một nguồn tin từ Nhật Bản, tạivòng đàm phán thứ 19, nước này đã traođổi bản chào thuế quan với 6 nước Brunei,Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, vàSingapore. Hiện tại vẫn chưa có thông tinNhật Bản đã trao đổi bản chào thuế quanvới Hoa Kỳ hay chưa mặc dù trước đó, Đạidiện Thương mại Hoa Kỳ Michael Fromanđã cho biết ông này hy vọng hai nước cóthể trao đổi bản chào vào giữa tháng 9.Theo Báo cáo của các Bộ trưởng, cácnước đã thống nhất xây dựng một biểuthuế quan duy nhất và các quy tắc xuất xứchung trong TPP. Đây là một tiến triểnquan trọng nếu biết rằng trước đó, cácnước chia thành hai nhóm với quan điểmkhác nhau về vấn đề này: Hoa Kỳ (và cảNhật Bản theo một số nguồn tin) thì muốnxây dựng các biểu thuế quan riêng cho cácđối tác khác nhau, còn một số nước khácchỉ muốn xây dựng một biểu thuế quan duynhất áp dụng cho tất cả các nước đối tác đểđảm bảo tính thống nhất trong quá trìnhthực thi.

Chuyên đề 
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Theo nhiều nguồn tin, hiện tại Hoa Kỳđang giữ quan điểm khá bảo thủ trong việcđàm phán mở cửa thị trường cho một sốsản phẩm nhạy cảm với các nước khác nhưdệt may, giày dép của Việt Nam, đườngcủaAustralia, sữa của New Zealand, một sốsản phẩm nông nghiệp của Nhật Bản...Đối với sản phẩm dệt may, bất đồnggiữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên quan đến quytắc xuất xứ “từ sợi trở đi” (“yarn-forward”) -cụ thể Hoa Kỳ yêu cầu tất cả các nguyên liệusản xuất dệt may bắt đầu từ sợi trở đi phảicó xuất xứ từ khu vực TPP mới được hưởngưu đãi thuế quan theo TPP, nhưng Việt Namvà một số nước khác phản đối quy tắc này.Hoa Kỳ sau đó đã phải nhượng bộ bằng cáchcho phép một số ngoại lệ đối với quy tắc
“yarn-forward” được liệt kê trong danh mục
“nguồn cung thiếu hụt” (short-supply list). Hiện tại Hoa Kỳ đang làm việc với cácnước khác để xác định các mặt hàng đượcđưa vào danh mục trên. Một số nguồn thôngtin cho biết quá trình xác định danh mục
“nguồn cung thiếu hụt” vẫn chưa hoàn thànhtrước Hội nghị APEC 2013 bởi Hoa Kỳ cònphải lấy ý kiến nội địa về đề xuất danh mục
“nguồn cung thiếu hụt” của Việt Nam và cácnước khác.Về các sản phẩm nhạy cảm khác, khôngcó nhiều thông tin về tình hình đàm phánđến đâu, nhưng Báo cáo của các Bộ trưởngvề vấn đề tiếp cận thị trường hàng hóa chohay các nước “đã đạt được những tiến triển
đáng kể nhưng vẫn còn nhiều bất đồng ở
những sản phẩm nhạy cảm nhất”.

Bên cạnh 4 lĩnh vực mà trong tổng
thể nhiều tranh cãi nhất, một số vấn đề
khó khăn nhất ở các lĩnh vực khác cũng
chưa rõ có thể giải quyết được hay chưa.Chẳng hạn, Hoa Kỳ đang gặp phải phảnđối mạnh mẽ từ các nước đối tác đối với yêucầu của nước này áp dụng cơ chế giải quyết
tranh chấp nhà nước – nhà đầu tư (ISDS)với phạm vi rất rộng trong TPP, trong đó cóvấn đề mở rộng áp dụng cơ chế này như thếnào đối với các khoản đầu tư về dịch vụ tàichính. Nhưng phản đối mạnh mẽ nhất có lẽ làchính quyền cũ của Đảng Lao động của Aus-tralia. với chiến lược rõ ràng về việc không

áp dụng bất kỳ điều khoản ISDS nào trongTPP đối với Australia. Tuy nhiên, đảng nàyđã trong cuộc bầu cử ngày 07/9/2013 vừarồi của Australia và thay thế bằng LiênĐảng. Hiện tại vẫn chưa rõ chính quyền mớiở Australia sẽ có quan điểm như thế nào vềvấn đề ISDS trong TPP, và giới quan sát cũngkhông hy vọng gì ở việc Chính phủ mới củaAustralia sẽ xác định quan điểm của mìnhvề vấn đề này trong năm nay.Một vấn đề khó khăn khác mà các nướcTPP cũng đang gặp phải là vấn đề pháp lý
liên quan tới các hiệp định thương mại,như TPP sẽ cùng tồn tại như thế nào với cáchiệp định thương mại đã có giữa các thànhviên hay vấn đề TPP sẽ bắt đầu có hiệu lựcnhư thế nào....

Vấn đề thuốc lá cũng gây nhiều tranhcãi khi hai nước Hoa Kỳ và Malaysia đangđưa ra hai đề xuất khác nhau – Malaysia thìmuốn giữ nguyên quyền tự do của mỗi nướctrong việc kiểm soát thuốc lá, trong khi HoaKỳ lại đưa ra đề xuất ngược lại, rằng TPP sẽđưa ra các nguyên tắc chung về vấn đề nàymà các nước bắt buộc tuân thủ.Bên cạnh đó, các nước TPP cũng khôngcho thấy dấu hiệu khả quan trong việc giảiquyết vấn đề liệu các quy định về vệ sinh
dịch tễ (SPS) có tuân theo cơ chế giải quyếttranh chấp đầy đủ hay không. Trong Chương Thương mại điện tử, mộtsố nước như Australia và New Zealand cũngđang phản đối đề xuất của Hoa Kỳ nhằm chophép tự do lưu chuyển dữ liệu xuyên biên
giới.Tóm lại, đến trước Hội nghị APEC 2013,tất cả những vấn đề khó khăn nhất trongTPP dường như vẫn chưa được giải quyết.Vì thế, nhiều người hi vọng cuộc họp của cácnhà lãnh đạo TPP tại APEC lần này sẽ tìm ragiải pháp đột phá cho tất cả những vấn đềcòn tồn đọng, cho một kết thúc thỏa đángvào cuối năm. Tuy nhiên, với sự vắng mặtcủa Tổng thống Mỹ, các giải pháp vẫn đượcđưa ra, nhưng hình như chưa thực sự độtphá. Còn bên ngoài, các nhà đàm phánvẫnphải tiếp tục làm việc, hết sức khẩn trươngvà cố gắng, để hoàn thành mục tiêu mà cácnhà lãnh đạo đề ra....

“Đến trướcHội nghị APEC2013, tất cảnhững vấn đềkhó khăn nhấttrong TPPdường nhưvẫn chưa đượcgiải quyết”
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Sau hơn 03 năm với 19 vòng đàm phán, TPP hiện đang đi vào giai đoạn đàm phán
cuối cùng, gấp rút và khẩn trương cho mục tiêu kết thúc vào cuối năm nay. Vì thế,
sau sự tham gia gần đây nhất của Nhật Bản (tháng 7/2013), các nước TPP dường
như chỉ muốn tập trung cho việc hoàn thành đàm phán thay vì mở rộng số lượng
thành viên hiện tại. 

Thế nhưng, với sự hấp dẫn của một hiệp định được hứa hẹn là “chất lượng cao của
thể kỷ 21”, của một khu vực thương mại tự do rộng lớn chiếm tới 1/3 thương mại toàn
cầu, nên dù còn nhiều quan ngại, một số nước vẫn muốn tham gia vào cuộc chơi
chung này. Thể hiện rõ nhất gần đây có lẽ là Hàn Quốc, nước này đã gần như chính
thức quyết định tham gia vào TPP và dự định sẽ tuyên bố sự kiện này tại Hội nghị
APEC 2013 – nhưng đến phút chót, không biết vì lý do gì, đã trì hoãn tuyên bố này.

Hàn Quốc và bài toán TPP

Chuyên đề 



Theo dự định ban đầu, các Bộ trưởngThương mại và Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thảoluận về khả năng tham gia TPP của Hàn Quốctại cuộc họp các bộ trưởng APEC diễn ra từngày 4 -5 tháng 10 tại Bali, Indonesia. Sau đó,Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ thamvấn với các nhà lãnh đạo TPP khác về vấn đềnày tại cuộc họp các nhà lãnh đạo TPP bên lềAPEC từ ngày 7-8 tháng 10. Và nếu kết quảcủa các cuộc thảo luận và tham vấn khả quan,Hàn Quốc sẽ chính thức tuyên bố tham giavào hiệp định này – theo một nguồn tin từChính phủ Hàn Quốc.Tuy nhiên, trong suốt thời gian diễn raAPEC 2013, không thấy có thông tin gì vềviệc Hàn Quốc bày tỏ ý định hay chính thứctuyên bố tham gia TPP. Một số người dự đoánrằng sự im lặng này có liên quan tới việcTổng thống Mỹ không thể tham gia APEC dotình trạng đóng cửa Chính phủ. Cũng có ýkiến cho rằng bà Park vẫn còn nghi ngại mộtsố làn sóng phản đối trong nước như cácnhóm nông nghiệp hay lao động từ trước đếngiờ vẫn phản đối kịch liệt các nỗ lực tự dohóa thương mại của Chính phủ nước này.Trong một bài phát biểu tại phiên điềutrần của Nghị viện ngày 14/10/2013, Bộtrưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông Yun Byung-se đã nói rằng “Hàn Quốc hiện đang nhìn vào
những mặt tích cực của TPP” và rằng việcnước này tham gia TPP chỉ còn là vấn đề thờigian. Trước Ủy ban các vấn đề Đối ngoại,Thương mại và Thống nhất của Quốc hội, ôngYun cũng nói rằng “Đã có một sự đồng thuận

đáng kể, trong và ngoài Chính phủ” về việcHàn Quốc tham gia TPP.Cùng ngày, tại một buổi họp báo bên lềhội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giớitại Washington, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướngChính phủ Hàn Quốc Hyun Oh-seok cũngphát biểu rằng Hàn Quốc “đang trong quá
trình xem xét thời điểm thích hợp để tham gia
vào TPP”.

Trước ý định tham gia TPP của Hàn Quốc,trong một bài phát biểu hồi tháng 9 vừa rồi,Thứ trưởng cao cấp của Văn phòng Nội cácNhật Bản, ông Yasutoshi Nishimura đã nóirằng Nhật Bản về cơ bản sẽ ủng hộ Hàn Quốcnếu nước này quyết định tham gia vào TPP. Còn Hoa Kỳ, trong một sự kiện hồi tháng4/2013, Trợ lý Đại diện Thương mại WendyCutler đã phát biểu: “Chúng tôi cho rằng việc
Hàn Quốc tham gia đàm phán này là hiển
nhiên và hợp lý”. Nhưng tại thời điểm đó, HànQuốc lại tỏ ra chưa thực sự mặn mà với TPPmà chỉ tập trung vào đàm phán FTA songphương với Trung Quốc. Còn sau khi HànQuốc tỏ ra sốt sắng với TPP từ đầu tháng9/2013, Phát ngôn viên của Văn phòng Đạidiện Thương mại Hoa Kỳ lại từ chối bình luậnvề việc Hoa Kỳ có ủng hộ việc Hàn Quốc thamgia vào TPP ở giai đoạn này hay không. 

Trong 12 nước thành viên TPP thì có tới7 nước (trong đó có Hoa Kỳ) Hàn Quốc đã kýFTA (song phương hoặc khu vực), 4 nướckhác đang đàm phán FTA song phương, cònlại Nhật Bản thì đang đàm phán trong khuônkhổ FTA ba nước Nhật – Trung – Hàn. Vì vậy,theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việctham gia TPP đối với Hàn Quốc sẽ có cảnhững cái lợi và không lợi.Lợi vì Hàn Quốc sẽ không phải mất quánhiều công sức để làm quen, để nghiên cứuvà cân nhắc những vấn đề đang được đàmphán trong TPP bởi theo như bà Cutler đềcập đến trong bài phát biểu hồi tháng 4 thìnó “có một phần lớn trùng lặp với những nội
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Và thái độ của một số nước

Tham gia TPP Hàn Quốc sẽ được gì?

Hàn Quốc và ý định tham gia TPP



dung đã được đàm phán trong FTA Hàn
Quốc – Hoa Kỳ”. Lợi vì Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trìđược lợi thế cạnh tranh của mình ở khuvực thị trường này (trong đó đặc biệt làvới Hoa Kỳ) so với “đối thủ” Nhật Bản vừatham gia TPP hồi tháng 7/2013– nhiềungười cho rằng đây chính là lý do vì saoHàn Quốc lại “bỗng nhiên” đặc biệt quantâm đến TPP trong thời gian gần đâytrong khi trước đó không mấy nhiệt tình.Còn không lợi vì Hàn Quốc đã và sắpcó FTA với tất cả các nước thành viên TPPrồi nên việc tham gia TPP sẽ chỉ có tínhchất mở rộng lợi ích chứ không thể tạo ramột bước đột phá nào cho thương mại vàđầu tư của nước này. Trong khi đó, HànQuốc có thể sẽ phải chịu những rủi ro từnhững cam kết rất cao trong TPP hay mộtsố vấn đề mới chưa có trong FTA với Hoa

Kỳ như vấn đề doanh nghiệp nhà nước -hiện Hàn Quốc vẫn duy trì một số doanhnghệp nhà nước, chủ yếu ở các lĩnh vựcthiết yếu.Ngoài ra, tham gia TPP vào giai đoạnnày, khi mà đàm phán đang gấp rút để kếtthúc vào cuối năm nay, Hàn Quốc sẽ phảichấp nhận tất cả những gì đã được thốngnhất trước đó. Thêm nữa, nếu tuyên bốtham gia vào thời điểm này thì việc đượcchính thức ngồi vào bàn đàm phán củaHàn Quốc cũng phải mất một thời gian dàicho thủ tục chấp thuận ở các nước thànhviên khác (như Hoa Kỳ phải mất đến 90ngày), trong khi TPP cũng chỉ còn 3 thángnữa là đến hạn kết thúc như mục tiêu đề ra.Nói chung, dù Hàn Quốc quyết địnhtham gia TPP vào thời điểm nào, cũng sẽảnh hưởng cục diện đàm phán TPP màtheo như nhiều người dự đoán là chưathể kết thúc vào cuối năm nay. Và nếu HànQuốc tham gia, có lẽ, sẽ nhiều nước nữamuốn tham gia mà cụ thể Thái Lan, In-donesia, Đài Loan... đã từng bày tỏ ý địnhtương tự. Cục diện TPP, vì thế, cũng sẽcàng ngày càng khó đoán định hơn.
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“Dù Hàn Quốc quyết định tham gia TPP vào thờiđiểm nào, cũng sẽ ảnh hưởng cục diện đàm phánTPP mà theo như nhiều người dự đoán là chưa thểkết thúc vào cuối năm nay”

Chuyên đề 
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