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Nội dung
• Tổng quan

• Nâng cấp quan hệ
• Lý do, nội dung, cách thức 
• Phát triển các lĩnh vực truyền thống: ODA và thương mại
• Triển khai sớm PCA

• Kết luận



Nhìn nhận tổng quan

• 1990: Thiết lập quan hệ ngoại giao
• 1995: Ký kết Hiệp định Hợp tác khung giữa Việt Nam và EC
• 1996: Phái đoàn Liên minh Châu Âu
• 2005: Việt Nam áp dụng Quy hoạch tổng thể của EU
• 2008: Triển khai đàm phán PCA
• 2012: Vietnam và EU ký PCA và khởi động đàm phán FTA

• 2014: Ký kết Việt Nam – EU FTA?
Lợi ích chung trong việc thúc đẩy quan hệ



Tại sao Việt Nam quan trọng 
đối với EU?

• Việt Nam quan trọng với EU với ý nghĩa rất tích cực:
• Ngày càng chủ động trên trường quốc tế và sẵn sàng gánh vác 

trách nhiệm quốc tế

• Một đối tác quan trọng trong khu vực

• Có cùng nhiều lợi ích đầu tư thương mại

• Cam kết lâu dài đối với quan hệ với EU



Quan hệ đối tác mạnh mẽ và 
quan trọng
• Tiếp tục phát triển quan hệ chính trị

• Tăng cường giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu

• Hỗ trợ tăng trưởng và phát triển bền vững

• Thúc đẩy đầu tư và thương mại

• Thúc đẩy quản trị, nhân quyền và pháp quyền



Hiệp định PCA thế hệ mới
• Hiện đại và hướng tới tương lai: công cụ quan trọng giúp giải quyết một số 

các thách thức toàn cầu (biến đổi khí hậu, vũ khí giết người hàng loạt và 
bỏ lọt tội phạm)

• Khuôn khổ toàn diện: không hcir thương mại và viện trợ mà bao gồm quan 
hệ rộng lớn hơn, đa dạng hơn và đối tác chính trị

• Cân bằng: dựa trên lợi ích chung và cùng có lợi (hai bên cùng thắng). Hỗ 
trợ kỹ thuật của EU để triển khai các cam kết trong PCA

• Tập hợp cả EU và các nước thành viên. Sức mạnh tổng hợp và nhất quán 
giữa EU và các nước thành viên

• Các nguyên tắc thương mại cơ bản trong PCA cần được hoàn thiện bằng 
Hiệp định Tự do Thương mại



Tăng cường quan hệ song 
phương

• Hợp tác sâu rộng hơn

• Ở cấp độ khu vực và trên bình diện toàn cầu

• Gia tăng trao đổi đoàn cấp cao

• Cam kết hợp tác phát triển

• Bùng nổ thương mại song phương

• Triển khai sớm PCA



Chính sách phát triển
• EU là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất của Việt Nam

• Ngân sách 2007-2013 của EC: € 304 triệu

• Tổng hỗ trợ của EU và các nước thành viên năm 2012 hơn 755 tỉ 
EURO

• Cam kết hỗ trợ chính sách phát triển

• Ngân sách 2014-2020: 400 triệu EURO
• Lĩnh vực ưu tiên: quản trị và năng lượng – biến đổi khí hậu



Chính sách phát triển

Hỗ trợ thương mại
12%

Y tế
56%

Hỗ trợ Kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội của

Việt Nam 
24%

Quản trị
8%

Phân bổ ngân sách ODA của EU tại Việt Nam từ 2007 đến 2013

Tổng cộng: 298 triệu EURO cho hỗ trợ phát triển
chính thức



Triển khai sớm PCA
• Lợi ích và thách thức toàn cầu

• Chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc
• Huỷ diệt vũ khí hàng loạt, Chống khủng bố
• Toàn án Hình sự Quốc tế
• Biến đổi khí hậu
• Nhân quyền 

• Vấn đề khu vực: EU - ASEAN

• Các khía cạnh song phương



EU và ASEAN: đối tác tự 
nhiên



EU - ASEAN: đối tác tự 
nhiên

• Bề dày lịch sử

• Chung nguồn gốc

• Làm sâu sắc thêm các mối quan hệ trong thập kỷ tới

• Kế hoạch hành động
• Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác
• Thương mại và Đầu tư
• Hợp tác

• Việt Nam trong vai trò điều phối cho các mối quan hệ với EU
• Phối hợp và tham khảo ý kiến   tại các diễn đàn khu vực, ví dụ như 

ASEM, ARF; Hội nghị thượng đỉnh Đông Á?



Song phương: xây dựng 
dựa trên các hiệp định của 
các nước thành viên EUQuốc gia Năm Đối tác chiến lược Đối tác ngành Các lĩnh vực hợp tác

Đan Mạch 2011  Biến đổi khí hậu, môi trường và tăng trưởng xanh, văn hoá và giáo dục

Pháp 2013 (dự kiến)  Chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, văn hoá, giáo 
dục, khoa học và công nghệ

Đức 2011 
Chính trị, Quốc phòng (tội phạm, khủng bố, nhập cư bất hợp pháp, tội phạm mạng), thương 

mại và đầu tư, pháp luật, phát triển (chính sách môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn tự 
nhiên, phát triển kinh tê bền vững, đào tạo nghiệp vụ và chăm sóc sức khoẻ), giáo dục và văn 

hoá

Ý 2013 
Chính trị (Đối thoại chiến lược), quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư, phát triển (nước 

và môi trường, chăm sóc sức khoẻ, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ), khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hoá và du lịch

Tây Ban Nha 2009 
Chính trị, Quốc phòng (khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia), thương mại và đầu tư, pháp 
luật, phát triển (bình đẳng giới tính, hội nhập xã hội, biến đổi khí hậu, năng lượng và môi 

trường, phát trien đô thị và lĩnh vực tư), giáo dục và văn hoá, khoa học và công nghệ, năng 
lượng.

Hà Lan 2010  Biến đổi khí hậu, quản lý nguồn nước, nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp hàng hải và hậu 
cần

Vương quốc Anh 2008 
Chính trị (đối thoại chiến lược), Quốc phòng an ninh (tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức, 

rửa tiền, ma tuý, tội phạm mạng,), phát triển, giáo dục, đào tạo, thể thao, truyền thông, 
nghiên cứu khoa học và du lịch



Song phương
• Tăng cường hợp tác chính trị: các đoàn cấp cao và tham vấn

• Quản trị

• An ninh và quản lý khủng hoảng

• Đối thoại nhân quyền

• Thương mại và đầu tư

• Hợp tác phát triển



Song phương
• Hợp tác tại các tổ chức khu vực

• Hợp tác chuyên ngành:
• Biến đổi khí hậu
• Phòng chống thiên tai 
• Giáo dục đào tạo và thanh niên
• Năng lượng
• Môi trường
• Nhập cư 
• Khoa học và Công nghệ
• Du lịch, doanh nghiệp vừa và nhỏ 
• Giao thông



HỢP TÁC THỂ CHẾ VIỆT NAM - EU

Sau FTA?



Thương mại song phương tăng 
nhanh



Thị trường xuất khẩu chính



Chính sách thương mại: hướng 
tới FTA
• Thương mại song phương đạt hơn 23 tỷ Euro năm 2012, và tăng trưởng 

nhanh năm 2013

• EU là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và ASEAN) 
và là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam

• Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 5 trong ASEAN của EU (thứ 35 trên 
thế giới của EU)

• EU và Việt Nam là hai nền kinh tế có tính bổ xung và có lợi ích trong việc hợp 
tác chặt chẽ

• EU là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam



Chính sách thương mại: hướng 
tới FTA
• Đàm phán FTA đang diễn ra

• FTA thế hệ mới: đề cập đén vấn đề đổi mới để thúc đẩy đầu tư (mua sắm 
công, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, dịch vụ)

• Kết thúc thành công vòng đàm phán thứ 6 (tháng 3 năm 2014)

• Hai bên có quyết tâm mạnh mẽ kết thúc đàm phán FTA vào tháng 10 năm 
2014

• EU cho rằng nội dung quan trọng hơn là thời gian kết thúc 

• Kết quả hai bên cùng có lợi 

• Hiệp định FTA Việt Nam – EU, trong đó có các điều khoản về đầu tư sẽ gia 
tăng đầu tư



FTA Việt Nam - EU
Đánh giá tác động bền vững
Kết luận của đánh giá:
• Việt Nam có thể hưởng lợi từ FTA thông qua: 

- Tăng trưởng thương mại hai chiều
- Nhiều việc làm được tạo ra
- Tăng thu nhập và lương của lao động phổ thông, sản phẩm do người nghèo sản 

xuất

• Tác động môi trường hạn chế
• Giải quyết các vấn đề môi trường bằng chính sách môi 

trường thay vì chính sách thương mại
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EU-Việt Nam FTA
Sau FTA?
• Thách thức trong triển khai FTA?

• Comprehensive agreement Hiệp định toàn diện
• Cải cách môi trường điều tiết và thực thi
• Nâng cao nhận thức về các điều khoản của FTA và triển khai FTA

• Hợp tác thể chế:
• Các hoạt động trong khuôn khổ MUTRAP hỗ trợ quá chình triển khai, nhất là:

• Chính sách cạnh tranh
• Cải cách doanh nghiệp nhà nước
• Sở hữu trí tuệ
• Nâng cao nhận thức
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Kết luận
• Quan hệ Việt Nam – EU phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết

• PCA là mốc quan trọng sẽ được bổ trợ bởi FTA

• Dựa trên các thế mạnh của EU và các nước thành viên

• Khai thác cơ hội trong việc triển khai sớm (vì cần thời gian để phê 
chuẩn)

• Luôn quan tâm tới những thách thức

• EU cam kết xây dựng đối tác sâu rộng hơn với Việt Nam



CẢM ƠN




