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CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam, tiếp sức cho tự do thương
mại
**Hiệp định tự do thương mại có hiệu lực tại Việt Nam sau sáu quốc gia Lưu vực
Thái Bình Dương**
**Lợi ích tức thời cho quốc gia về mặt thương mại**
Hôm nay Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam sau khi có hiệu lực tại sáu quốc gia lưu vực Thái
Bình Dương – Úc, Canada, Nhật, Mexico, New Zealand và Singapore vào ngày 30
tháng 12 năm 2018. Bước tiến này là minh chứng cho những nỗ lực hướng về tự
do thương mại và các hình thái thương mại vẫn đang liên tục dịch chuyển bất chấp
các căng thẳng thương mại đang diễn ra trên thế giới.
CPTPP là một hiệp định có tầm ảnh hưởng sâu rộng giúp tự do hóa thương mại và
đầu tư tại 11 nền kinh tế khu vực Thái Bình Dương bao gồm Canada, Úc, Brunei,
Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, và Việt Nam.
Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám Đốc Ngân hàng TNHH một thành viên
HSBC (Việt Nam) cho biết, “Trong bối cảnh các căng thẳng thương mại chưa
ngã ngũ, việc CPTPP đi vào hoạt động cho thấy quyết tâm của Chính phủ Việt Nam
trong định hướng mở cửa, tự do hóa và xây dựng hệ thống thương mại dựa trên
luật định. CPTPP thực sự có ý nghĩa toàn diện và tiến bộ thể hiện ở cách điều phối
các hoạt động thương mại và đầu tư trong thế kỷ 21 khi nó giải quyết được một số
vấn đề như thương mại điện tử và an toàn dữ liệu. Các doanh nghiệp chắc chắn
hưởng lợi từ khả năng tiếp cận 500 triệu người tiêu dùng và từ sự rõ ràng minh
bạch do hiệp định này mang lại trong bối cảnh có nhiều bất ổn về chính sách
thương mại.”
Một hiệp định toàn diện!
Cơ bản, CPTPP sẽ giảm 95% các loại thuế quan giữa các nước thành viên. Việt
Nam có thể kỳ vọng hưởng lợi ngay lập tức về mặt thương mại, đặc biệt trong các
hoạt động xuất khẩu, bao gồm việc cắt giảm thuế trong lĩnh vực dệt may và giày
dép từ phần lớn các nước thành viên CPTPP sau khi hiệp định có hiệu lực. Mặc dù
sự thay đổi là không đáng kể đối với các thị trường Việt Nam đã ký thỏa thuận
thương mại song phương hay đa phương nhưng đối với Canada, tác động sẽ rất
tích cực. Canada là thị trường lớn thứ hai trong số các nước thành viên CPTPP mà
Việt Nam chưa có thỏa thuận thương mại song phương. Quốc gia này cam kết cắt
giảm 94,9% các dòng thuế nhập khẩu, hay 77,9% doanh thu nhập khẩu từ Việt
Nam. Đối với Mexico và Peru, tác động là khá tích cực khi việc nhập và xuất các

sản phẩm từ hai thị trường này mang tính hỗ trợ rất nhiều thay vì xung đột với thị
trường Việt Nam.
Theo Ngân hàng Thế Giới, CPTPP được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cải cách tại Việt Nam
trong một số lĩnh vực như cạnh tranh, dịch vụ (bao gồm dịch vụ tài chính, viễn
thông, và gia nhập tạm thời của các nhà cung cấp dịch vụ), hải quan, thương mại
điện tử, môi trường, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, đầu tư, tiêu chuẩn lao
động, các vấn đề pháp lý, cơ hội tiếp cận thị trường hàng hóa, quy tắc xuất xứ, các
biện pháp phi thuế quan, khắc phục thương mại.
Các nước
phê chuẩn
Úc

Kết quả
 Cắt giảm thuế đối với một loạt các sản phẩm gỗ như gỗ xẻ, gỗ
dán và gỗ bọc bề mặt
 Cắt giảm thuế đối với mỹ phẩm lên đến 5%

Canada

 Lợi thế về khả năng tiếp cận thị trường Canada với hạn ngạch
mới cho các sản phẩm bơ sữa bao gồm phô-mai, sữa bột và
bơ
 Cắt giảm thuế đối với các sản phẩm sữa đạm cô đặc, sản
phẩm ngũ cốc và hạt, cho rượu, và hải sản
 Cắt giảm thuế lên đến 8,5% cho linh kiện ô tô

Mexico

 Cắt giảm thuế trên thực phẩm từ động vật, rượu có ga, con
trai, và thịt heo

Nhật

 Cắt giảm thuế trên tôm hùm lên đến 5%
 Cắt giảm thuế trên mỹ phẩm lên đến 5,4%
 Cắt giảm thuế đối với trái kiwi, bơ, bí và ớt
 Cắt giảm thuế trên hàu lên đến 10,5%

New Zealand

 Cắt giảm thuế trên tôm hùm lên đến 5%

Singapore

 Cắt giảm thuế đối với bia

Việt Nam

 Cắt giảm thuế về rượu cho hơn 11 năm
 Cắt giảm tất cả thuế trên hải sản trong 4 năm, với phần lớn
được dỡ bỏ khi Hiệp định có hiệu lực
 Cắt giảm thuế phụ kiện ô tô trong 10 năm
 Cắt giảm 55% thuế trên rượu whisky trong 10 năm

Nhìn chung, các thành viên CPTPP có tổng dân số 500 triệu người và chiếm 15%
thương mại thế giới, 13% GDP toàn cầu. Việc phê chuẩn từ các thành viên còn lại
(Brunei, Chile, Malaysia và Peru) được kỳ vọng sẽ được thực hiện sớm. Cơ hội
tham gia cũng mở cửa cho các thị trường khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Anh
Quốc, các thị trường đang thể hiện sự quan tâm đối với CPTPP.
Dịch chuyển thương mại

CPTPP không chỉ thúc đẩy thương mại của các nước thành viên – ước tính đến
2030 xuất khẩu của các nước CPTPP sẽ tăng hơn 6%, đặc biệt là 8% đối với Việt
Nam – mà còn dẫn đến sự dịch chuyển trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi các
dòng thương mại hướng về các nước thành viên, nhờ vào sức cạnh tranh tăng khi
cơ hội tiếp cận thị trường cải thiện.
Việc áp dụng CPTPP sẽ mang đến nhiều lợi ích trong thập kỷ tới khi các dòng thuế
quan còn lại sẽ giảm dần. Theo kết quả khảo sát HSBC Navigator: Hiện tại, tương
lai và ý nghĩa với doanh nghiệp, gần 4/10 (39%) các doanh nghiệp tại các nước
thành viên CPTPP bao gồm các doanh nghiệp tại Việt Nam tin rằng hiệp định này
sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ hoạt động kinh doanh của họ.
Ông Hải cho biết thêm: “Các hiệp định tự do thương mại như CPTPP giúp đơn
giản hóa quy trình xuất nhập khẩu và giảm chi phí thương mại. Lấy ví dụ, CPTPP
mang đến lợi ích tích lũy, có nghĩa rằng các doanh nghiệp trong các thị trường
CPTPP có thể sử dụng nguồn sản phẩm dịch vụ từ các thị trường CPTPP khác để
có thể đạt đủ tiêu chuẩn được hưởng chế độ ưu đãi trong khu vực. Với việc CPTPP
bắt đầu có hiệu lực, đây là thời điểm phù hợp nhất để các doanh nghiệp tìm hiểu
và tối đa hóa các lợi ích từ hiệp định.”
Đẩy mạnh tự do thương mại
Việc CPTPP đi vào hoạt động là minh chứng mới nhất cho tự do hóa thương mại
tại châu Á Thái Bình Dương. Đầu năm nay Nhật Bản và Singapore cũng đã ký hiệp
định thương mại song phương với Liên minh châu Âu, khối thương mại lớn nhất
trên thế giới. Hiệp định thương mại giữa Việt Nam với EU đang chuẩn bị cho việc
ký kết và hoàn tất. Trong khi đó, Úc, Indonesia và New Zealand đang trong vòng
đàm phán với EU về các hiệp định song phương tương ứng.
Một số hiệp định thương mại tại châu Á Thái Bình Dương đã đạt được thỏa thuận
nhưng chưa đi vào hoạt động hoặc đang trong vòng đàm phán bao gồm:
•
Hiệp định tự do thương mại ASEAN - Hong Kong
•
Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện Indonesia-Úc
•
Hiệp định tự do thương mại Úc-Hong Kong
•
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
•
Hiệp định tự do thương mại Trung Quốc –Nhật Bản-Hàn Quốc
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Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở
Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân
hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng
TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao

gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng
giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong
những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng
khách hàng.
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