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I. Khu vực Viễn Đông  

1. Giới thiệu chung 

Sau thời điểm khó khăn nhất vào tháng 1/2016 khi nhiều tác động tiêu cực 

của suy thoái kinh tế diễn ra từ năm 2014 dồn tụ lại, giá dầu rơi tự do xuống 

thấp dưới 30 USD/thùng, xác lập mức đáy kể từ năm 2003, và đồng rúp Nga bị 

mất giá với mức kỷ lục trên 80 rúp/1 USD, kinh tế Nga trong những tháng đầu 

năm 2016 đang có dấu hiệu hồi phục. Nền kinh tế Nga được cho là đã chống 

chọi được với sự trừng phạt kinh tế của Phương Tây và thích ứng được với biến 

động của giá dầu. Các biện pháp đẩy mạnh  đổi mới cơ cấu kinh tế, phát triển 

sản xuất trong nước, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài đã dần dần 

phát huy tác dụng. Mặc dù Phương Tây đã quyết định kéo dài cấm vận kinh tế 

thêm một thời gian 6 tháng nữa nhưng ngày càng có nhiều tiếng nói ủng hộ việc 

dỡ bỏ cấm vận đối với Nga, trong đó có Hy lạp, Ý , Hungari, Síp và phần nào là 

Đức. Cộng đồng Châu Âu EU tỏ ý vẫn coi Nga là một đối tác và mong muốn 

duy trì đối thoại đối với Nga. Điều này được thể hiện rõ nét tại Diễn đàn kinh tế 

quốc tế Saint Petersburg  (PIEF) 6/2016 vừa qua với khoảng 12 nghìn người 

tham gia. Bất chấp sự tẩy chay của Mỹ, tại Diễn đàn Nga đã ký được 332 thỏa 

thuận với tổng giá trị là 3000 tỷ rúp (khoảng 46 tỷ USD). Nga luôn hướng tới 

mục tiêu giá dầu ở mức 50 USD/thùng và ngân sách năm 2016 của Nga được 

xây dựng trên mức giá dầu trung bình 50 USD/thùng , mới mức thâm hụt GDP 

là 3%. Ngày 9/6/2016, giá dầu thô ngọt nhẹ New York đã xác lập mức đỉnh mới 

là 51,23 USD/thùng tại thị trường New York khiến triển vọng kinh tế Nga trở 

nên sáng sủa hơn. Lạm phát trong 4 tháng đầu năm 2016 ở mức 2,5 % và có xu 

hướng giữ ổn định. Ngân hàng trung ương Nga vừa quyết định cắt giảm lãi suất 

từ 11% xuống còn 10,5%, lần giảm đầu tiên trong 10 tháng qua sau khi đồng rúp 

hồi phục, giá dầu ổn định và lạm phát không tăng. Đồng rúp của Nga đã tăng giá 

trị gần 14% so với đồng USD kể từ đầu năm đến nay, đạt mức 64,15 rúp/ 1 USD 

ngày 21/6/2016. Theo dự báo mới nhất, Nga sẽ đạt mức tăng trưởng 0% vào 

tháng 8/2016 tới sau khi tăng lên mức -0,7% vào tháng 4/2016 vừa qua. Dự kiến 

tốc độ tăng trưởng cả năm 2016 của Nga sẽ đạt -0,2% và kỳ vọng rằng, với đà 

tăng trưởng này, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga sẽ đạt mức 1% trong năm 

2017. Kế hoạch ngân sách của Nga trong thời gian tới dự kiến sẽ được xây dựng 

trên cơ sở cơ cấu giá dầu trong khoảng từ 40- 50 USD/ thùng. 

2. Một số chính sách và biện pháp về phát triển Viễn Đông 
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           Để phát triển khu vực Viễn Đông, trong thời gian qua, Nga đẩy mạnh 

việc triển khai các chính sách, quy định mới  ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội,  

hướng về Châu Á – Thái Bình dương , thực hiện luật Liên bang về “Lãnh thổ 

ưu tiên phát triển kinh tế- xã hội” (TOR) và luật Liên bang về “Cảng tự do 

Vladivostok" (CPV) ban hành năm 2015. Từ 1/7/2016, chế độ đơn giản hóa thủ 

tục cấp thị thực (visa) vào Cảng tự do Vladivostok trong vòng 8 ngày sẽ bắt đầu 

đi vào hoạt động. Tháng 5/2016, Chính phủ Nga tiếp tục ban hành luật “ Héc-ta 

Viễn Đông” theo đó từ 1/6/2016 mỗi một người ở Viễn Đông Nga có thể được 

nhận miễn phí 1 ha đất để canh tác trong vòng 5 năm. Sau 5 năm, mảnh đất đó 

có thể được xem xét để tiếp tục thuê hoặc chuyển thành đất sở hữu.Từ 1/2/2017, 

chế độ này có thể áp dụng cho tất cả mọi công dân Nga. Nga đã thành lập 12 

khu vực lãnh thổ  ưu tiên phát triển TOR; đến nay đã thu hút được 1030 tỷ rúp 

(16 tỷ USD) đầu tư phát triển Viễn Đông, trong đó 950 tỷ rúp (14 tỷ USD) là 

đầu tư tư nhân và và khoảng 80 tỷ rúp là đầu tư của Nhà nước; dự kiến sẽ tạo 

thêm khoảng 200 doanh nghiệp, 55 nghìn chỗ làm việc mới. Dự kiến đến cuối 

năm 2016, tổng số tiền đầu tư phát triển sẽ đạt 2000 tỷ rúp (31 tỷ USD). Đầu tư 

vào khu vực Cảng tự do Vladivostok cũng đã đạt khoảng 154,6 tỷ rúp  (2,4 tỷ 

USD), 69 dự án, dự kiến tạo được khoảng 18,9 nghìn chỗ làm mới. Nhờ những 

dự án này, tại tỉnh Primorye sẽ xuất hiện hệ thống kho lạnh mới hiện đại để bảo 

quản và vận chuyển cá vào đầu năm 2017 với trữ lượng bảo quản lạnh tại cùng 

một thời điểm tăng thêm 35 nghìn tấn bổ sung vào 15 nghìn tấn hiện có, sẽ có tổ 

hợp du lịch thể thao (Primorskoe konlso tại Artem có cả sân golf), các xí nghiệp 

tái chế nhựa, trung tâm logistic hiện đại và các tổ hợp, xí nghiệp nông 

sản…Trong khuôn khổ cảng tự do Vladivostok sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng  

tuyến đường vành đai của thành phố Vladivostok nhằm giảm tải cho việc các xe 

công tơ nơ chuyển hàng từ cảng lên thường phải đi qua trung tâm thành phố gây 

ách tắc giao thông và bất tiện cho người dân trong thành phố, và việc miễn thuế 

xuất nhập khẩu sẽ làm tăng lượng hàng hàng vào cảng vì Vladivostok nằm trong 

hành lang giao thông quốc tế “Primorye 1” và chế độ đặc biệt của cảng sẽ tiết 

kiệm thời gian vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh Đông-Bắc của Trung Quốc. Cụ 

thể một số công ty sử dụng quy chế cảng tự do dự kiến phát triển một số ngành 

kinh tế trong vùng như: Công ty “Novui Ugolnui Terminal” đầu tư 64,9 tỷ Rúp 

(khoảng 1 tỷ USD) xây dựng cụm cảng phức hợp chuyên dụng cho than vào 

cảng bằng đường sắt để vận chuyển bằng đường biển xuất khẩu sang các nước 

trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương tạo ra 462 việc làm; Công ty “ 

Nakhotkinski morskoi rubnui port” đầu tư 3,9 tỷ rúp (khoảng 65 triệu USD) đầu 

tư tái thiết và hiện đại hóa các cảng cá biển Nakhodka tạo ra 250 việc làm; Công 
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ty “ Mezdunarodnui morskoi peregruzotrnui terminal” đầu tư 9,5 tỷ rúp (khoảng 

150 triệu USD) đầu tư xây dựng khu kho cảng biển phức hợp tại Svianka là vịnh 

kính tương tự vịnh Sừng Vàng tạo ra 649 việc làm... Ngoài ra, Nga cũng đang 

triển khai 27 chương trình nằm trong chương trình phát triển quốc gia đối với 

khu vực Viễn Đông và một chương trình liên bang mới có mục tiêu phát triển 

các đảo Kurin từ 2016 – 2025. Hiện nay, Nga cũng đang ráo riết chuẩn bị cho 

việc tổ chức “Diễn đàn kinh tế Phương Đông” (VEF) lần 2 vào đầu tháng 

9/2016 tại thành phố Vladivostok. Tại Diễn đàn lần thứ 1 tháng 9/2015, đã có 

hơn 2,5 nghìn đại biểu tham dự đến từ 32 nước Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ La 

tinh. Các bên đã ký kết được khoảng 109 thỏa thuận với giá trị khoảng hơn 1800  

tỷ rúp (28 tỷ USD). Dự kiến quy mô của Diễn đàn lần thứ 2 sẽ lớn hơn lần thứ 1. 

Hiện tại, Chính phủ Nga đang xem xét ban hành tiếp 3 luật mới để khuyến khích 

phát triển vùng Viễn Đông Nga. Đó là luật về ưu đãi đầu tư, theo đó bất kỳ nhà 

đầu tư nào trong vòng 3 năm đã đầu tư từ 50 triệu rúp (750 nghìn USD) vào khu 

vực Viễn Đông sẽ được nhận ưu đãi về thuế lợi tức và thuế thu nhập cá nhân 

trong vòng 10 năm tiếp theo; luật về mở rộng áp dụng chế độ cảng tự do ra các 

cảng then chốt khác của vùng Viễn Đông: các cảng Vanhino, Sovgavan, 

Nhikolaevsk –na- Amur, Korsakov, Petropavlovsk Kamchatkyi, Pevek, Anadur; 

hạ thấp bảng giá năng lượng của vùng Viễn Đông ngang bằng giá trung bình 

trên toàn nước Nga.  

 Nga cũng rất quan tâm đến việc mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là thu 

hút đầu tư chất lượng cao, tạo việc làm để phát triển khu vực Viễn Đông. Hiện 

nhiều nước, đặc biệt là các nước láng giềng của Nga ở khu vực Viễn Đông như 

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tỏ quan tâm vào việc tham gia đầu tư phát 

triển khu vực này. Nga và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thành lập Quỹ phát triển 

nông nghiệp chung Nga – Trung với tổng vốn đầu tư 650 tỷ rúp (10 tỷ USD), 

theo đó Trung Quốc đóng góp 90% ,Nga 10%. Tuy nhiên, về mặt quản lý, Nga 

chiếm ưu thế 51% trong việc ra quyết định, đất đai chỉ được cấp cho công ty 

Nga để phát triển sản xuất nông nghiệp, người Nga phải chiếm không ít hơn 

80% lực lượng sản xuất, người nước ngoài chiếm không quá 20%. Các công ty 

Nga được ưu tiên dành quyền cung cấp kỹ thuật, máy móc. Quỹ bắt đầu hoạt 

động từ 1/6/2016. Trung Quốc cũng có ý định dịch chuyển các nhà máy sản xuất 

của họ sang khu vực Viễn Đông của Nga; tham gia xây dựng các tuyến hành 

lang đường bộ nối vùng Đông Bắc Trung Quốc ra các cảng biển của Nga ở khu 

vực Primorie.  Nhật quan tâm đến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và sản xuất 

như sân bay, cảng, nuôi trồng nông nghiệp công nghệ cao, nhà kính, chế tạo 

phân bón…; Hàn Quốc cũng quan tâm đến các dự án phát triển hạ tầng và sản 
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xuất như làm đường, cảng, sản xuất phân bón… Các nước có kim ngạch ngoại 

thương lớn nhất với Viễn Đông là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bỉ, Hoa 

Kỳ, Ấn độ, Isarel, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Công. 

3. Tình hình hoạt động ngoại thương của vùng Viễn Đông LB Nga.  

Tổng kim ngạch XNK của Viễn Đông trong tháng 1-4 năm 2016 ( chưa có 

số liệu tháng 5, 6 ) là: 7,375 tỷ USD (giảm 23,4% so với cùng kỳ năm 2015); 

trong đó xuất khẩu là  6,102 tỷ USD (giảm 22% so với cùng kỳ năm 2015); nhập 

khẩu là 1,272 tỷ USD (giảm 29,3% so với cùng kỳ năm 2015). 

Những nước có kim ngạch ngoại thương lớn nhất với Viễn Đông là Trung 

Quốc đạt 1,653 tỷ USD (chiếm 22,42%), Hàn Quốc đạt 1,653 tỷ USD (chiếm 

22,42%), Nhật Bản đạt 1,514 tỷ USD (20,53%) 

Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực Viễn Đông với các nước 

         Đơn vị: nghìn USD 

STT 
Quốc gia/Vùng 

lãnh thổ 

Xuất khẩu Nhập khẩu 

Tháng 

4.2016 

01.01.2016 

đến 30.4.2016 

Tháng 

4.2016 

01.01.2016 

đến 30.4.2016 

1 HÀN QUỐC 319 991,8 1 559 710,4 32 343,1 94 246,5 

2 TRUNG QUỐC 203 175,8 1 051 024,9 167 010,6 601 981,5 

3 NHẬT BẢN 363 261,6 1 649 356,3 33 005,3 107 774,0 

4 BỈ 244 304,4 939 653,7 737,6 1 953,9 

5 ẤN ĐỘ 75 770,7 314 051,4 2 475,6 7 416,1 

6 ISRAEL 51 275,7 175 833,1 42,3 748,2 

7 HỒNG KÔNG 21 800,6 61 884,5 436,1 1 855,5 

8 HOA KỲ 3 233,9 14 860,1 22 083,5 121 184,9 

9 PHÁP 877,8 1 501,6 3 340,1 36 420,4 

10 BRAZIL   5,8 9 313,4 38 362,2 

11 ĐỨC 1 058,3 3 578,3 4 120,4 25 033,5 
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12 VIỆT NAM 2 226,1 23 248,1 1 595,3 5 770,7 

13 THÁI LAN 334,2 7 358,9 854,2 4 108,1 

14 CHI LÊ 531,0 1 348,9 2 270,0 9 930,0 

15 ECUADO 1,4 1,4 2 617,7 9 153,2 

16 
CÁC NƯỚC 

KHÁC 

  1 859 244,9   300 742,4 

Tổng kim ngạch 

XK/NK 

  

6 102 951,8 

  

1 272 434,6 

 Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Viễn Đông là các loại 

hàng hóa năng lượng (dầu mỏ, than, gas và gas hóa lỏng); đá quý, kim loại quý 

và các sản phẩm từ chúng; Hàng lương thực và nguyên liệu nông nghiệp (trừ 

sợi); Cá, nhuyễn thể và các loài thủy sản khác; máy móc thiết bị và phương tiện 

vận tải; gỗ và bột giấy; kim loại và sản phẩm  từ kim loại...Những mặt hàng 

Viễn Đông nhập khẩu là máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải; Sợi vải và các 

sản phẩm vải, giày dép; kim loại và sản phẩm; da nguyên liệu, lông thú và các 

sản phẩm; sản phẩm công nghiệp hóa học, cao su; hàng lương thực và các loại 

hàng nông sản; cá tôm và nhuyễn thể; nước khoáng... 

II. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Viễn Đông LB Nga và Việt nam 

 1. Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt nam và Viễn Đông LB Nga 

           Theo số liệu của Hải Quan Viễn Đông, trong 4 tháng đầu năm 1-4/ 2016 

(chưa có số liệu tháng 5, 6 ) trị giá hàng hóa XNK giữa các doanh nghiệp Việt 

nam và các doanh nghiệp Viễn Đông đạt 29,018 triệu USD. Trong đó Việt nam 

xuất khẩu 5,77 triệu USD và nhập khẩu từ Viễn Đông 23,248 triệu USD. 

Kim ngạch xuất khẩu từ Viễn Đông vào Việt Nam 04 tháng đầu năm 2016 

STT Tên sản phẩm 

Lượng nhập 

khẩu  

tấn/m2/chiếc 

Giá trị nhập 

khẩu nghìn 

USD 

1 Thịt và các sản phẩm từ thịt 32 12,0 

2 Cá hồi đông lạnh 50 125,0 
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3 
Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột, sữa, bánh 

ngọt 
1 4,4 

4 Rượu mạnh, rượu mùi, đồ uống có cồn 25 22,8 

5 Amiăng 5 343 1 844,3 

6 Quặng, tro núi lửa và xỉ 3 526 5 462,0 

7 Thành phẩm từ than đá 28 557 1 358,3 

8 Dầu đốt 263 89,3 

9 Nhiên liệu lỏng không quá 1% lưu huỳnh 4 275 658,6 

10 Nhiên liệu lỏng trên 2% lưu huỳnh 10 681 1 662,0 

11 Dược phẩm   5,6 

12 
Tinh dầu, nước hoa, mỹ phẩm và các chế phẩm 

vệ sinh 
  14,5 

13 Gỗ cây lá kim đã cưa xẻ độ dày trên 6mm 72 29,8 

14 Gỗ cứng đã cưa xẻ theo chiều dọc 361 211,3 

15 Tấm ván gỗ độ dày không quá 6mm 23 3,1 

16 Phụ kiện phòng ăn, nhà bếp bằng gỗ 103 77,8 

17 Bán thành phẩm sắt hoặc thép không hợp kim 50 362 11 549,2 

18 Máy móc, thiết bị và các bộ phận 1 84,3 

19 Biến áp điện   25,2 

20 

Công cụ và thiết bị quang học, hình ảnh, đo 

lường … dùng trong y học và các bộ phận của 

chúng 

  8,6 

Tổng số 23 248,1 
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Các mặt hàng nhập khẩu chính về Việt Nam là các thành phẩm sắt thép với kim 

ngạch 11,549 triệu USD chiếm 49,67%. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng chú ý 

tới xỉ tro núi lửa như một nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất đất trồng 

cây, xi măng, gạch với trị giá nhập khẩu là 5,462 triệu tấn (chiếm 23,49% tỷ 

trọng nhập khẩu từ vùng Viễn Đông về Việt Nam. Ngoài ra các LPG đạt 2,33 

triệu USD (chiếm khoảng 10%), Than đá đã qua sàng lọc đạt 1,358 triệu USD, 

Nguyên liệu Amiăng đạt 1,844 triệu USD. \ 

Kim ngạch nhập khẩu của Viễn Đông từ Việt Nam 04 tháng đầu năm 2016 

STT Tên sản phẩm 

Lượng nhập 

khẩu  

tấn/m2/chiếc 

Giá trị nhập 

khẩu  

nghìn USD 

1 Cá khô, sấy khô, hun khói; bột cá 92 330,7 

2 Chuối tươi hoặc khô 39 29,1 

3 Cà phê, chè, các loại gia vị 71 155,3 

4 
Cánh kiến không tinh khiết, nước ép và 

chiết xuất từ thảo mộc 

7 72,6 

5 Mỳ và mỳ ăn liền 23 24,7 

6 Bánh mì, bánh ngọt 43 16,1 

7 
Các loại rau, quả, hạt chế biến bảo quản 

bằng giấm hoặc axit axetic 

926 460,9 

8 
Cà chua chế biến không bảo quản bằng 

giấm 

186 93,5 

9 
Rau quả chế biến không bảo quản bằng 

giấm 

1 577 856,6 

10 Các loại quả, rau chế biến đặc biệt 1 811 1 158,1 

11 Cà phê hòa tan, chè túi lọc 7 55,3 

12 
Nguyên liệu nước sốt hoặc nước sốt thành 

phẩm 

521 240,1 
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13 Các sản phẩm hóa học vô cơ 147 65,4 

14 Chất tẩy rửa bề mặt trừ xà phòng 1 1,0 

15 Nhựa và các sản phẩm từ nhựa 31 76,9 

16 Cao su tự nhiên 720 1 052,9 

17 Vật dụng làm từ da động vật 9 48,7 

18 Gỗ, than củi   0,2 

19 Sản phẩm từ rơm rạ, mây tre đan 16 27,0 

20 Các ấn phẩm   0,1 

21 Hàng dệt kim, phụ kiện và móc   17,8 

22 
Hàng dệt may không dệt kim, phụ kiện và 

móc 
  77,4 

23 Quần áo đã qua sử dụng   5,1 

24 Giầy, dép và phụ kiện   70,8 

25 Mũ và phụ kiện của chúng 4 43,1 

26 Lông, tóc giả, hoa nhân tạo 4 25,8 

27 Gốm: chậu rửa, vệ sinh, bồn tắm, bệ xí 16 5,5 

28 
Các sản phẩm cán bằng thép, sắt không hợp 

kim 

284 227,6 

29 

Kim loại và các sản phẩm kim loại: Phụ 

tùng cho ống sắt hoặc kim loại; Các sản 

phẩm khác 

4 4,3 

30 Dụng cụ nhà ăn, dao, kéo, thìa, dĩa … 2 6,6 

31 Các sản phẩm bằng kim loại quý   260,0 

32 
Máy móc, thiết bị và các bộ phận của 

  43,6 
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chúng 

33 Máy in   0,8 

34 Máy may 5 34,8 

35 Trục quay, bánh răng, bánh đà, khớp nối   8,1 

36 
Máy móc, thiết bị để ghi và tái tạo hình ảnh 

và các bộ phận của chúng 

44 144,6 

37 Động cơ điện, máy phát điện   12,0 

38 Các sản phẩm công nghiệp khác   2,3 

39 Đồ gỗ nội thất   9,8 

40 
Đồ chơi, các dụng cụ thể thao và phụ kiện 

của nó 
  5,6 

Tổng số 5 770,7 

          Các mặt hàng  mà vùng Viễn Đông nhập khẩu từ Việt nam là nhóm hàng 

rau củ quả đã qua chế biến đạt tổng cộng 2,569 triệu USD chiếm 44,5% tổng 

kim ngạch; Cao su tự nhiên của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này tương 

đối lớn đạt giá trị 1,052 triệu USD chiếm tỷ trọng 18,2% tổng kim ngạch. Ngoài 

ra trong 04 tháng đầu năm 2016 đánh dấu sự có mặt của  mặt hàng Việt Nam lần 

đầu được nhập khẩu vào vùng Viễn Đông đó là: 20 tấn chuối tiêu hồng tươi 

được nhập khẩu bằng đường biển đến Vladivostok. 

 2. Quan hệ công nghiệp giữa Việt Nam và Viễn Đông LB Nga 

         Tính đến thời điểm hiện tại, quan hệ công nghiệp giữa Việt Nam và vùng 

Viễn Đông hầu như chưa có thành tựu đáng kể. Phía Việt Nam đang quan tâm 

đầu tư đến khu vực này vào các ngành công nghiệp đóng tàu; khai thác khoáng 

sản; khai thác gỗ. Còn phía bạn quan tâm đến việc đầu tư về ta công nghiệp chế 

biến gỗ, giấy, bột giấy; xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng để khai thác dịch 

vụ du lịch. 

3. Nhận định dự báo nhu cầu của thị trường 

 a.  Đánh giá và dự báo: 

 Những tháng gần đây kinh tế Nga nói chung có dấu hiệu phục hồi đáng 
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kể. Đặc biệt vùng Viễn Đông đang hấp thụ chính sách hướng đông của liên bang 

một cách mạnh mẽ. Thể hiện ở việc hằng tuần đều có các doanh nghiêp đăng ký 

đầu tư vào “Lãnh thổ ưu tiên phát triển kinh tế xã hội” và “Cảng tự do 

Vladivostok”, Viễn Đông đang được đánh giá là khu vực phát triển nhanh nhất 

Liên bang Nga. Mặc dù vậy, nhiều lĩnh vực sản xuất ở khu vực này vẫn còn cũ 

kỹ, lạc hậu cần có sự đầu tư nhiều hơn nữa để hiện đại hóa và tăng năng xuất lao 

động, như: 

 * Công nghiệp đóng tàu: Hiện nay hầu hết các nhà máy đóng tàu tại khu 

vực Viễn Đông kế thừa hoạt động của các nhà máy thời Liên Xô cũ nên tình 

trạng thiếu hụt về chuyên gia kỹ thuật trẻ, máy móc thiết bị hiện đại đang diễn 

ra. Hơn nữa chính phủ liên bang đang khuyến khích đầu tư để biến ngư trường 

khu vực này thành ngư trường lớn của thế giới, nhưng cũng yêu cầu cấp hạn 

ngạch đánh bắt phụ thuộc vào đội tầu hiện có của các công ty. Do vậy trong 

tương lai gần nhu cầu về tàu đánh bắt cá cỡ lớn sẽ gia tăng đột biến. Các công ty 

đóng tàu Việt Nam nên nghiên cứu và nắm bắt cơ hội này. 

 * May mặc, da giầy: Cũng tương tự như các nhà máy đóng tàu thì các nhà 

máy may và da giầy khu vực Viễn Đông cũng không còn nhiều và trong tình 

trạng lạc hậu. Với kinh nghiệm liên doanh và việc hấp thụ công nghệ mới từ các 

nước phát triển trong nhiều năm, các doanh nghiệp may mặc và da giầy của Việt 

Nam hoàn toàn có cơ hội bán sản phẩm và xây dựng các công ty liên doanh tại 

đây. 

 * Trồng và chế biến nông sản thực phẩm: Với quỹ đất dồi dào, chính sách 

hỗ trợ thu hút dân cư và người lao động đến khu vực Viễn Đông. Việc đầu tư 

vào trồng và chế biến nông sản thực phẩm tại chỗ để phục vụ nhu cầu địa 

phương, đưa về nước sử dụng  và xuất khẩu sang nước thứ ba là một mô hình 

đang được các công ty Trung Quốc, Nhật Bản áp dụng thành công tại khu vực 

Viễn Đông.  

 Trong  ngắn hạn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh 

kinh tế Á – Âu sẽ chính thức có hiệu lực và đi vào thực thi. Lợi thế về thuế cho 

hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Viễn Đông nói riêng và các nước 

tham gia Hiệp định nói chung là rất lớn. Song song với việc phục hồi kinh tế của 

toàn Liên bang thì nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tại đây cũng sẽ tăng trưởng mạnh.  

 b. Những cảnh báo 

 Cơ hội chiếm lĩnh thị trường của hàng hóa Việt Nam tại Viễn Đông là 

hiện hữu, song hiện tại thị trường hàng tiêu dùng tại đây trên 80% là hàng hóa 

Trung Quốc. Khi xuất hiện tại đây hàng hóa Việt Nam sẽ gặp phải sự cạnh tranh 
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trực tiếp từ hàng hóa Trung Quốc về giá cả và chất lượng. Do vậy các doanh 

nghiệp Việt Nam muốn đưa hàng hóa thâm nhập thị trường này cần nghiên cứu 

kỹ và chuẩn bị các phương án đối phó với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt có thể 

lựa chọn phân khúc phù hợp về giá cả và chất lượng cho hàng hóa xuất khẩu của 

ta.  

  

Vụ Thị trường Châu Âu 

Bộ Công Thương 

 


