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Việt Nam sẽ chịu áp lực cạnh tranh
nhiều hơn khi Trung Quốc gia nhập
CPTPP
 Việt Nam được kỳ vọng sẽ được xuất khẩu nhiều hơn sang

các nước trong khối CPTPP các sản phẩm: Dệt may, Điện tử

gia dụng, Thủy sản, Máy móc thiết bị, Gỗ, Xăng dầu, Vận

tải.

 Các sản phẩm này chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu xuất khẩu

của Trung Quốc, trong năm 2020:

+ Xuất khẩu nhóm này đạt 1,242.1 tỷ USD, chiếm 48% tổng xuất

khẩu

+ Nhập khẩu nhóm này đạt 884.8 tỷ USD, chiếm 43% tổng nhập

khẩu

Do đó, việc xuất khẩu các nhóm hàng này của Việt Nam nhiều

khả năng sẽ bị cạnh trạnh bởi Trung Quốc do Trung Quốc có lợi

thế về quy mô, chi phí sản xuất và chất lượng hàng hóa.
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Việt Nam là nước Trung Quốc xuất
siêu lớn nhất trong khối CPTPP

 Năm 2020, Trung Quốc xuất khẩu sang CPTPP 541.6 tỷ
USD, chiếm 21% tỷ trọng XK; Nhập khẩu từ CPTPP 568.7 tỷ
USD, chiếm 28% tỷ trọng NK

 Việt Nam là nước Trung Quốc xuất siêu lớn nhất trong khối
CPTPP:

+ Ưu điểm: Việt Nam có thể giảm chi phí nguyên liệu sản xuất vì
hiện nay nguyên liệu Việt Nam vẫn còn nhập khẩu nhiều từ
Trung Quốc

+ Nhược điểm: Hàng hóa trong nước Việt Nam sẽ chịu sự cạnh
tranh bởi các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, con số xuất
siêu từ Trung Quốc sang Việt Nam có thể sẽ gia tăng.

 Các nước mà Trung Quốc nhập siêu như Malaysia, Japan,
Australia có thể hưởng lợi hơn trong khối CPTPP.
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Sức ép lên Việt Nam khi Trung Quốc gia nhập CPTPP

• Ngày 16/9/2021, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nộp đơn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến

bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), gồm 11 quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam, ký kết năm 2018 tại

Chile và đã có hiệu tại Việt Nam từ 14/01/2019. Lưu ý quá trình đàm phán để Trung Quốc có thể gia nhập

CPTPP có thể mất tới vài năm.

• Các nước như Malaysia, Japan, Australia có thể hưởng lợi từ việc Trung Quốc gia nhập CPTPP nhiều hơn.

Trong khi đó, Việt nam có thể sẽ chịu áp lực cạnh tranh xuất khẩu nhiều hơn khi Trung Quốc gia nhập CPTPP

đối với phần lớn các sản phẩm mà Việt Nam được kỳ vọng sẽ có lợi thế trong CPTPP khi không có Trung

Quốc, như: Dệt may, Điện tử gia dụng, Thủy sản, Máy móc thiết bị, Gỗ, Xăng dầu, Vận tải.

• Đối với thị trường trong nước: Các sản phẩm hàng hóa trong nước có thể chịu sự cạnh tranh từ các sản phẩm

nhập khẩu từ Trung Quốc; Các lĩnh vực sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm được chi phí

sản xuất.

• Cần lưu ý, khả năng tận dụng các FTA của Việt Nam còn chưa thực sự hiệu quả. Theo đánh giá của Trung tâm

WTO (VCCI), Việt Nam mới tận dụng được bình quân khoảng 37% ưu đãi do các FTA mang lại, do nhiều

nguyên nhân khác nhau như yêu cầu xuất xứ, chất lượng sản phẩm... Do đó, nếu loại bỏ thuế quan và cạnh

tranh bằng chất lượng và giá thành sản phẩm với Trung Quốc thì có thể khó khăn hơn cho Việt Nam trong khối

CPTPP.
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