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Lợi ích chiến lược và những điểm cần lưu ý đối với SMEs  

để thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA 

  

 

Hiệp định EVFTA và IPA được khởi động và kết thúc đàm phán trong bối 

cảnh quan hệ song phương Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) ngày càng phát 

triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. EU hiện đang là một 

trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ thương mại Việt Nam - EU 

đã phát triển rất nhanh chóng và hiệu quả trong một thập kỷ vừa qua, từ năm 2009 

đến năm 2019, kim ngạch quan hệ thương mại Việt Nam – EU đã tăng hơn 13,7 

lần, từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên 56,45 tỷ USD năm 2019; trong đó xuất khẩu 

của Việt Nam vào EU tăng  14,8 lần (từ 2,8 tỷ USD lên 41,54 tỷ USD) và nhập 

khẩu vào Việt Nam từ EU tăng hơn 11,4 lần (1,3 tỷ USD lên 14,90 tỷ USD).   

 

Nếu được đưa vào thực thi, EVFTA được dự báo sẽ đem lại những tác động 

tích cực trên nhiều lĩnh vực đối với Việt Nam và cả những thách thức mà doanh 

nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước của Việt Nam cần giải quyết. 

 

 I. Tổng quan và những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA 

 

 EVFTA là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho 

cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại 

thế giới (WTO). 

 

Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ 

kèm theo với các nội dung chính là: thương mại hàng hóa (gồm các quy định 

chung và cam kết mở cửa thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa 

thương mại, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), các rào cản kỹ thuật 

trong thương mại (TBT), thương mại dịch vụ (gồm các quy định chung và cam 

kết mở cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp 

nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và Phát triển bền 

vững, hợp tác và xây dựng năng lực, các vấn đề pháp lý-thể chế. 

 

1. Thương mại hàng hóa 

 

Đối với xuất khẩu của Việt Nam, ngay khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ 
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xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% số dòng thuế, tương đương 70,3% 

kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Sau 07 năm kể từ khi Hiệp định có 

hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 

99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất 

khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập 

khẩu trong hạn ngạch là 0%. 

 

Như vậy, có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU 

sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là mức 

cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho ta trong các hiệp định FTA đã được ký 

kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là một trong hai thị trường 

xuất khẩu lớn nhất của ta hiện nay. 

 

Đối với hàng xuất khẩu của EU, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan 

ngay khi Hiệp định có hiệu lực với 48,5% số dòng thuế (chiếm 64,5% kim ngạch 

nhập khẩu). Tiếp đó, sau 7 năm, 91,8% số dòng thuế tương đương 97,1% kim 

ngạch xuất khẩu từ EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu. Sau 10 năm, mức 

xóa bỏ thuế quan là khoảng 98,3% số dòng thuế (chiếm 99,8% kim ngạch nhập 

khẩu). Đối với khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại của EU, ta áp dụng lộ trình xóa 

bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm hoặc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam 

kết WTO. 

 

Đối với các nhóm hàng quan trọng, cam kết của EU như sau: 

 

- Dệt may: trong vòng 05 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa 

bỏ thuế quan với 77,3% kim ngạch xuất khẩu của ta, 22,7% kim ngạch còn lại sẽ 

được xóa bỏ sau 07 năm. Cam kết này của EU được đưa ra phù hợp với khả năng 

đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ “2 công đoạn” (từ vải trở đi) của ngành dệt 

may Việt Nam (tức là để được hưởng thuế quan ưu đãi theo Hiệp định EVFTA 

thì hàng dệt may của Việt Nam phải được làm từ vải có xuất xứ từ Việt Nam). 

Ngoài ra, EU cũng chấp nhận linh hoạt với quy tắc này như cộng gộp xuất xứ từ 

Hàn Quốc để sản xuất một số hàng dệt may xuất khẩu sang EU. 

 

- Giày dép: EU cam kết giảm thuế xuống 0% đối với 42,1% kim ngạch xuất 

khẩu của ta ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Sau 03 năm và 07 năm kể từ khi Hiệp 

định có hiệu lực thì tỷ lệ này sẽ lần lượt là 73,2% và 100%.   

 

- Thủy sản (trừ cá ngừ đóng hộp và cá viên): EU sẽ xóa bỏ thuế quan đối 

với 86,5% kim ngạch xuất khẩu của ta trong vòng 03 năm, 90,3% trong vòng 05 

năm và 100% trong vòng 07 năm. Đối với cá ngừ đóng hộp, EU dành cho ta hạn 

ngạch thuế quan là 11.500 tấn/năm. Đối với cá viên, EU dành cho ta hạn ngạch 

thuế quan là 500 tấn/năm.   

 

- Gạo: EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm (gồm 30.000 

tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm). Đặc biệt, 
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EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm (cam kết này giúp ta có thể xuất khẩu 

ước khoảng 100.000 tấn vào EU hàng năm). Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa 

thuế suất về 0% sau 03 đến 05 năm.  

 

- Đường: EU dành cho ta hạn ngạch 10.000 tấn/năm đối với đường trắng 

và 10.000 tấn/năm đối với sản phẩm chứa đường trên 80%.  

 

- Mật ong: EU sẽ xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực và không áp 

dụng hạn ngạch thuế quan. 

 

- Các sản phẩm khác: EU dành cho ta hạn ngạch thuế quan 30.000 tấn tinh 

bột sắn (trên tổng nhập khẩu của EU là 33.000 tấn), 5.000 tấn ngô ngọt (riêng ngô 

bao tử sẽ không bị hạn ngạch thuế quan và được hưởng thuế suất 0% trong vòng 

07 năm), 400 tấn tỏi, 350 tấn nấm mỗi năm.  

 

- Gần như toàn bộ các sản phẩm rau quả tươi, rau củ quả chế biến, cà phê, 

hạt tiêu, túi xách, vali, sản phẩm nhựa, sản phẩm gốm sứ thủy tinh về cơ bản sẽ 

được xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực.   

 

Hiện nay EU dành cho Việt Nam thuế nhập khẩu ưu đãi theo Chương trình 

ưu đãi thuế quan phổ cập (gọi tắt là GSP). Đây là Chương trình EU hỗ trợ các 

nước đang phát triển và kém phát triển xuất khẩu hàng hóa sang EU. Để tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, Hiệp định EVFTA có quy định về mối quan 

hệ giữa thuế suất theo Hiệp định này và thuế suất trong Chương trình GSP mà EU 

đang dành cho Việt Nam.  

 

Cụ thể, EVFTA quy định thuế suất ưu đãi của EU theo EVFTA trong bất 

kỳ trường hợp nào không được cao hơn mức thuế mà EU áp dụng cho hàng hóa 

có xuất xứ từ Việt Nam trước ngày EVFTA có hiệu lực. Nghĩa vụ này áp dụng từ 

ngày đó tới năm thứ 07 sau khi Hiệp định có hiệu lực. 

 

Như vậy, trong vòng 07 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, hàng 

hóa có xuất xứ từ Việt Nam khi xuất khẩu sang EU sẽ được hưởng mức thuế ưu 

đãi nhất mà EU dành cho Việt Nam. Nói cách khác, trong số các thuế suất được 

EU áp dụng cho Việt Nam trong khuôn khổ WTO, trong khuôn khổ GSP và trong 

khuôn khổ EVFTA thì kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực cho đến 07 năm 

tiếp theo, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được hưởng mức thuế suất 

thấp nhất 

 

Các nội dung khác liên quan tới thương mại hàng hóa: Việt Nam và EU 

cũng thống nhất các nội dung liên quan tới thủ tục hải quan, SPS, TBT, phòng vệ 

thương mại, v.v, tạo khuôn khổ pháp lý để hai bên hợp tác, tạo thuận lợi cho xuất 

khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp. 

 

2. Thương mại dịch vụ và đầu tư 
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Cam kết của Việt Nam và EU về thương mại dịch vụ đầu tư nhằm tạo ra 

một môi trường đầu tư cởi mở, thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp hai 

bên. Cam kết của Việt Nam có đi xa hơn cam kết trong WTO. Cam kết của EU 

cao hơn trong cam kết trong WTO và tương đương với mức cam kết cao nhất của 

EU trong những Hiệp định FTA gần đây của EU. 

 

Các lĩnh vực mà Việt Nam cam kết thuận lợi cho các nhà đầu tư EU gồm 

một số dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tài chính, dịch vụ viễn thông, dịch vụ vận tải, 

dịch vụ phân phối. Hai bên cũng đưa ra cam kết về đối xử quốc gia trong lĩnh vực 

đầu tư, đồng thời thảo luận về nội dung giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và 

nhà nước. 

 

Một số nét chính trong các cam kết một số ngành dịch vụ như sau: 

 

- Dịch vụ ngân hàng: Trong vòng 05 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, 

Việt Nam cam kết sẽ xem xét thuận lợi việc cho phép các tổ chức tín dụng EU 

nâng mức nắm giữ của phía nước ngoài lên 49% vốn điều lệ trong 02 ngân hàng 

thương mại cổ phần của Việt Nam. Tuy nhiên, cam kết này không áp dụng với 04 

ngân hàng thương mại cổ phần mà nhà nước đang nắm cổ phần chi phối là BIDV, 

Vietinbank, Vietcombank và Agribank. 

 

-  Dịch vụ bảo hiểm: Việt Nam cam kết cho phép nhượng tái bảo hiểm qua 

biên giới, cam kết dịch vụ bảo hiểm y tế tự nguyện theo luật Việt Nam. Riêng đối 

với yêu cầu cho phép thành lập chi nhánh công ty tái bảo hiểm, ta chỉ cho phép 

sau một giai đoạn quá độ. 

 

- Dịch vụ viễn thông: Ta chấp nhận mức cam kết tương đương trong Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đặc biệt 

đối với dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng không có hạ tầng mạng, ta cho phép EU 

được lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài sau một giai đoạn quá độ. 

 

- Dịch vụ phân phối: Ta đồng ý bỏ yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh tế sau 05 

năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, tuy nhiên ta bảo lưu quyền thực hiện quy 

hoạch hệ thống phân phối trên cơ sở không phân biệt đối xử. Ta cũng đồng ý 

không phân biệt đối xử trong sản xuất, nhập khẩu và phân phối rượu, cho phép 

các doanh nghiệp EU được bảo lưu điều kiện hoạt động theo các giấy phép hiện 

hành và chỉ cần một giấy phép để thực hiện các hoạt động nhập khẩu, phân phối, 

bán buôn và bán lẻ. 

 

3. Mua sắm của Chính phủ 

 

Việt Nam và EU thống nhất các nội dung tương đương với Hiệp định mua 

sắm của Chính phủ (GPA) của WTO. Với một số nghĩa vụ như đấu thầu qua mạng, 

thiết lập cổng thông tin điện tử để đăng tải thông tin đấu thầu, v.v, Việt Nam có 
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lộ trình để thực hiện. EU cũng cam kết dành hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để thực 

thi các nghĩa vụ này. 

 

Về diện cam kết, ta cam kết mở cửa mua sắm của các Bộ, ngành trung ương, 

một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (đối với các hàng hóa và dịch vụ mua 

sắm thông thường không phục vụ mục tiêu an ninh – quốc phòng), thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty đường 

sắt Việt Nam, 34 bệnh viện thuộc Bộ Y tế, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh và một số Viện thuộc trung ương. Về ngưỡng mở 

cửa thị trường, ta có lộ trình 15 năm để mở cửa dần các hoạt động mua sắm. 

 

Việt Nam bảo lưu có thời hạn quyền dành riêng một tỷ lệ nhất định giá trị 

các gói thầu cho nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ và lao động trong nước trong vòng 

18 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. 

 

Đối với dược phẩm, Việt Nam cam kết cho phép các doanh nghiệp EU được 

tham gia đấu thầu mua sắm dược phẩm của Bộ Y tế và bệnh viện công trực thuộc 

Bộ Y tế với một số điều kiện và lộ trình nhất định. 

 

4. Sở hữu trí tuệ 

 

Cam kết về sở hữu trí tuệ gồm cam kết về bản quyền, phát minh, sáng chế, 

cam kết liên quan tới dược phẩm và chỉ dẫn địa lý, v.v. Về cơ bản, các cam kết về 

sở hữu trí tuệ của Việt Nam là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Một 

số nét chính trong các cam kết sở hữu trí tuệ như sau: 

 

- Về chỉ dẫn địa lý, khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam sẽ bảo hộ trên 160 

chỉ dẫn địa lý của EU (bao gồm 28 thành viên) và EU sẽ bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý 

của Việt Nam. Các chỉ dẫn địa lý của Việt Nam đều liên quan tới nông sản, thực 

phẩm, tạo điều kiện cho một số chủng loại nông sản của Việt Nam xây dựng và 

khẳng định thương hiệu của mình tại thị trường EU. 

 

- Về nhãn hiệu: Hai bên cam kết áp dụng thủ tục đăng ký thuận lợi, minh 

bạch, bao gồm việc phải có cơ sở dữ liệu điện tử về đơn nhãn hiệu đã được công 

bố và nhãn hiệu đã được đăng ký để công chúng tiếp cận, đồng thời cho phép 

chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký nhưng không sử dụng một cách thực sự 

trong vòng 5 năm. 

 

- Về thực thi: Hiệp định có quy định về biện pháp kiểm soát tại biên giới 

đối với hàng xuất khẩu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

 

- Cam kết về đối xử tối huệ quốc (MFN): Cam kết về nguyên tắc tối huệ 

quốc trong Hiệp định này đảm bảo dành cho các tổ chức, cá nhân của EU được 

hưởng những lợi ích về tiêu chuẩn bảo hộ cao không chỉ với các đối tượng quyền 

sở hữu trí tuệ theo Hiệp định của WTO về Các khía cạnh liên quan đến thương 



6 

 

mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) mà còn cả các đối tượng khác của quyền sở 

hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia (như Hiệp 

định CPTPP). 

 

5. Thương mại điện tử 

 

Để phát triển thương mại điện tử giữa Việt Nam và EU, hai bên cam kết 

không đánh thuế nhập khẩu đối với giao dịch điện tử. Hai bên cũng cam kết hợp 

tác thông qua việc duy trì đối thoại về các vấn đề quản lý được đặt ra trong thương 

mại điện tử, bao gồm: 

 

- Trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong việc truyền 

dẫn hay lưu trữ thông tin; 

 

- Ứng xử với các hình thức liên lạc điện tử trong thương mại không được 

sự cho phép của người nhận (như thư điện tử chào hàng, quảng cáo…); 

 

- Bảo vệ người tiêu dùng khi tham gia giao dịch điện tử. 

 

Hai bên cũng sẽ hợp tác trao đổi thông tin về quy định pháp luật trong nước 

và các vấn đề thực thi liên quan. 

 

6. Thương mại và phát triển bền vững 

 

Hai bên khẳng định cam kết theo đuổi phát triển bền vững, bao gồm phát 

triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Về vấn đề lao động, với tư 

cách là thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), hai bên cam kết tôn trọng, 

thúc đẩy và thực hiện Tuyên bố 1998 của ILO về những nguyên tắc và quyền cơ 

bản trong lao động, bao gồm việc thúc đẩy phê chuẩn và thực thi có hiệu quả các 

Công ước cơ bản của ILO. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác 

thông qua cơ chế chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về thúc đẩy việc phê chuẩn và 

thực thi các công ước về lao động và môi trường trong một số lĩnh vực như biến 

đổi khí hậu, đa dạng sinh học, quản lý rừng bền vững và thương mại lâm sản… 

 

7. Các nội dung khác của Hiệp định EVFTA 

 

Hiệp định EVFTA cũng bao gồm các Chương liên quan tới hợp tác và xây 

dựng năng lực, pháp lý - thể chế, chính sách cạnh tranh và trợ cấp. Các nội dung 

này phù hợp với hệ thống pháp luật của Việt Nam, tạo khuôn khổ pháp lý để hai 

bên tăng cường hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của thương mại và đầu tư giữa hai 

Bên. 

 

II. Những lợi ích chiến lược của Hiệp định EVFTA 

 

1. Về khía cạnh kinh tế 
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Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành nghiên cứu đánh giá 

tác động của EVFTA đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu như sau:  

 

Thương mại hai chiều và đầu tư từ EU vào Việt Nam sau khi EVFTA có 

hiệu lực được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng 

kinh tế, giải quyết công việc làm cho người lao động. Riêng thu ngân sách nhà 

nước có thể sẽ được cải thiện và tăng trong trung hạn và dài hạn.  

 

Bên cạnh các tác động chung tới các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế 

(các chỉ số kinh tế vĩ mô), Hiệp định có các tác động khác nhau đối với các ngành 

do mức độ mở cửa, lợi thế cạnh tranh, năng lực của từng ngành là khác nhau. 

Ngoài ra, tác động gián tiếp thông qua sức ép cải cách thể chế cũng sẽ mang lại 

những ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế. 

 

Các kết quả nghiên cứu cụ thể như sau: 

 

Tác động tới tăng trưởng 

 

Nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy nếu các cam kết về cắt 

giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố 

từ chiến tranh thương mại, khả năng Anh rời khỏi EU (Brexit), sự thay đổi chính 

sách của các nước…, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ được cải thiện trong cả 

ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Kết quả tính toán chỉ ra rằng EVFTA dự kiến sẽ 

góp phần làm GDP tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18 đến 3,25% (cho giai đoạn 

05 năm đầu thực hiện), 4,57-5,30% (cho giai đoạn 05 năm tiếp theo) và 7,07-

7,72% (cho giai đoạn 05 năm sau đó). 

 

Tác động đến thương mại 

 

Về xuất khẩu, EVFTA dự kiến giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 

sang EU tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với 

không có Hiệp định.  

 

Xét về tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới, dự kiến kim 

ngạch của ta sẽ tăng trung bình 5,21-8,17% (cho giai đoạn 05 năm đầu thực hiện), 

11,12-15,27% (cho giai đoạn 05 năm tiếp theo) và 17,98-21,95% (cho giai đoạn 

05 năm sau đó). 

 

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của một số ngành sang EU như sau: 

 

- Nhóm hàng nông sản: gạo (tăng thêm 65% vào năm 2025), đường (8%), 

thịt lợn (4%), lâm sản (3%), thịt gia súc gia cầm (4%), đồ uống và thuốc lá (5%). 
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- Nhóm ngành chế biến chế tạo tăng: dệt (67%), may mặc (81%), da giày 

(99%). 

 

- Nhóm ngành dịch vụ tăng: vận tải thủy (100%), vận tải hàng không 

(141%), tài chính và bảo hiểm (21%), các dịch vụ phục vụ kinh doanh khác (80%). 

 

Về nhập khẩu, nhập khẩu của Việt Nam từ EU tăng khoảng 33,06% vào 

năm 2025 và 36,7% vào năm 2030. 

 

Xét về tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thế giới, dự kiến kim 

ngạch của ta tăng trung bình 4,36% - 7,27% (cho giai đoạn 05 năm đầu thực hiện), 

10,63-15,4% (cho giai đoạn 05 năm tiếp theo) và 16,41% - 21,66% (cho giai đoạn 

05 năm sau đó). 

 

Nhóm hàng được dự báo tăng nhập khẩu nhiều nhất từ EU là phương tiện 

và thiết bị vận tải, chiếm khoảng 12% tổng giá trị nhập khẩu tăng thêm, nhóm 

hàng máy móc thiết bị (10%), dệt may và điện thoại và linh kiện điện tử (6% -

7%), nông, lâm, thủy sản (5%). 

 

Xét về tổng thể, EVFTA sẽ góp phần giúp đa dạng hóa thị trường của ta để 

không bị phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường nào, từ đó giúp bảo đảm an ninh 

kinh tế của Việt Nam. 

 

Tác động tới đầu tư trực tiếp nước ngoài  

 

Nghiên cứu chưa tính được con số chính xác về FDI tăng thêm do phụ thuộc 

vào rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, kỳ vọng về đổi mới thể chế, cải thiện môi trường 

đầu tư do thực hiện Hiệp định sẽ tạo ra sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.  

 

Các cam kết rộng và sâu về đầu tư của Hiệp định sẽ giúp Việt Nam tiếp tục 

đổi mới cơ cấu kinh tế, hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh ở Việt Nam, 

tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư EU kinh doanh tại Việt Nam.  

 

Các cam kết về thuận lợi hóa đầu tư cùng với mức độ tự do hóa các ngành 

dịch vụ của Việt Nam dành cho các nhà cung cấp dịch vụ của EU tăng lên, đặc 

biệt là dịch vụ kinh doanh, dịch vụ môi trường, dịch vụ bưu chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, vận tải biển. Điều này sẽ thúc đẩy dòng vốn FDI từ EU vào Việt Nam tăng 

trong thời gian tới. 

 

Về chất lượng đầu tư, với EVFTA, đầu tư từ các đối tác có nguồn gốc từ 

các các nước phát triển sẽ tăng do Việt Nam tăng cường mở cửa thị trường hàng 

hóa cũng như dịch vụ cho các doanh nghiệp EU. Điều này sẽ tạo ra những động 

lực mới cho dòng vốn FDI vào Việt Nam. 
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Cơ cấu lĩnh vực đầu tư cũng có thể thay đổi khi Việt Nam thu hút được các 

đối tác đầu tư mới và các lĩnh vực thu hút đầu tư được mở rộng. Với EVFTA, cơ 

cấu dòng vốn FDI vào những lĩnh vực đầu tư còn dư địa lớn tại Việt Nam và EU 

cũng có thể mạnh như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.  

 

Tác động đến ngân sách Nhà nước 

 

Cắt giảm thuế quan theo EVFTA sẽ có tác động hai chiều đến nguồn thu 

ngân sách nhà nước (NSNN). Một là giảm thu NSNN do giảm thuế nhập khẩu và 

thuế xuất khẩu. Hai là, tăng thu NSNN do có thu thêm từ thu nội địa dưới tác động 

tích cực của thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. 

 

Theo đó, dự kiến tổng mức giảm thu NSNN từ giảm thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu theo lộ trình của EVFTA là 2.537,3 tỷ đồng. Mặt khác, thu NSNN tăng 

lên do thu nội địa từ tác động tăng trưởng của EVFTA là 7.000 tỷ đồng trong giai 

đoạn 2020-2030. Mức tăng sẽ tăng dần theo mức độ tác động của Hiệp định tới 

tăng trưởng. Như vậy lợi ích của EVFTA về thu ngân sách có thể sẽ được phát 

huy tốt hơn trong trung và dài hạn. 

 

2. Tác động theo ngành 

 

- Ngành thủy sản: EVFTA sẽ đem lại tiềm năng thị trường lớn cho xuất 

khẩu thuỷ sản Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khó khăn cả ngắn và dài hạn (chủ động 

được nguồn nguyên liệu, con giống, chống đánh bắt cá bất hợp pháp, giải quyết 

vấn đề hóa chất kháng sinh trong sản phẩm thủy sản) và hàng rào phi thuế quan 

khá cao từ EU là những thách thức rất lớn. Dự kiến xuất khẩu mặt hàng này vào 

EU sẽ tăng với tốc độ trung bình 2%/năm trong giai đoạn 2020-2030, trong khi 

nhập khẩu từ EU có thể tăng cao hơn (trong khoảng 2,8%-5%). 

 

- Ngành dệt may: Dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường 

EU sẽ tăng nhanh với mức khoảng 67% đến năm 2025 so với kịch bản không có 

Hiệp định. Về sản lượng, nhìn chung EVFTA có tác động tích cực tới sản lượng 

với tốc độ tăng 6% (với ngành dệt) và 14% (với ngành may) vào năm 2030.  

 

- Ngành da giầy: Hiệp định khi có hiệu lực sẽ góp phần làm gia tăng đáng 

kể xuất khẩu giày da vào EU. Tốc độ tăng xuất khẩu vào EU dự báo sẽ gấp đôi 

vào 2025, và tổng xuất khẩu giày da cũng sẽ tăng khoảng 34%, sản lượng của toàn 

ngành tăng ở mức 31,8%.  

 

- Ngành điện tử, máy vi tính: Theo biểu thuế hiện hành của EU thì thuế 

nhập khẩu đối với mặt hàng máy tính điện tử (máy vi tính), sản phẩm điện tử 

(hàng tiêu dùng cuối cùng) hầu hết có thuế suất bằng 0%, hoặc thuế suất dưới 

10% nên khi EVFTA có hiệu lực sẽ tác động không đáng kể tới xuất khẩu từ Việt 

Nam. Tuy vậy, EVFTA cũng là động lực để thu hút FDI từ EU và các nước khác 

vào Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp phụ trợ trong nước chưa phát triển và 
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chiến lược thu hút FDI của Việt Nam tập trung vào phát triển ngành công nghiệp 

công nghệ cao. 

 

- Ngành máy móc, phụ tùng: Việt Nam là nước nhập khẩu lớn đối với mặt 

hàng máy móc thiết bị, trong khi đó EU là nước có thế mạnh về mặt hàng máy 

móc thiết bị và là thị trường nhập khẩu lớn thứ tư của Việt Nam đối với mặt hàng 

này. Do vậy, việc Việt Nam dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với mặt hàng máy móc thiết 

bị từ EU sẽ thúc đẩy tăng nhập khẩu, v à có thể giảm ở các thị trường khác do tác 

động chuyển hướng thương mại. Do máy móc thiết bị của EU có công nghệ cao 

hơn một số thị trường truyền thống khác nên điều này có thể tạo cơ hội để Việt 

Nam cải thiện công nghệ sản xuất trong nước. 

 

- Ngành dược phẩm: Cam kết của EVFTA về thuế quan đối với dược phẩm 

có thể không tạo ra thay đổi gì lớn trong tương lai gần đối với việc xuất, nhập 

khẩu dược phẩm giữa Việt Nam và EU. Tuy nhiên, các cam kết liên quan tới dược 

phẩm ở các khía cạnh khác sẽ có tác động đáng kể tới thị trường và doanh nghiệp 

dược Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực, theo hướng: (1) dược phẩm từ EU sẽ vào 

Việt Nam thuận lợi, dễ dàng và trực tiếp hơn; (2) mức độ bảo hộ sở hữu trí tuệ đối 

với dược phẩm sẽ được tăng cường, khiến một số loại dược phẩm có thể chậm 

được giảm giá hơn; (3) cạnh tranh gay gắt hơn trong các gói thầu cung cấp thuốc 

cho các bệnh viện Việt Nam (trong nhóm đã cam kết mở cửa cho nhà thầu EU). 

Tác động này rõ rệt hơn với các loại biệt dược, thuốc chuyên dụng (nhóm thuốc 

có bảo hộ độc quyền, Việt Nam chưa sản xuất được). Đối với các sản phẩm thuốc 

thông thường, thuốc generic mà Việt Nam đã sản xuất được, các tác động không 

quá lớn.  

 

- Ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm: EVFTA mở ra cơ hội cho 

việc thúc đẩy tự do hóa ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm của Việt 

Nam. Tác động của mở cửa dịch vụ với nhóm ngành này là tích cực trên các góc 

độ cầu về dịch vụ, cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp từ EU. Đến năm 2025, 

xuất khẩu dịch vụ tài chính, bảo hiểm của Việt Nam sẽ tăng khoảng 21%, nhập 

khẩu sẽ tăng 9,65%. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh là rất lớn, đồng thời, áp lực ổn 

định vĩ mô cũng lớn hơn do mở cửa dịch vụ này làm cho Việt Nam dễ nhạy cảm 

hơn với các cú sốc từ bên ngoài. 

 

- Ngành logistics: EVFTA có thể ảnh hưởng đến triển vọng phát triển ngành 

logistics ở 2 góc độ: (1) cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và EU trong 

lĩnh vực vận tải và phục vụ vận tải; (2) cam kết trong các lĩnh vực ảnh hưởng đến 

dung lượng thị trường dịch vụ logistics trên các góc độ quy mô, chất lượng dịch 

vụ, nhu cầu mở rộng công suất, thực hiện dịch vụ. 

 

 3. Về khía cạnh an sinh xã hội 

 

Về khía cạnh an sinh xã hội, EVFTA dự kiến giúp tăng thêm việc làm 

khoảng 146.000/năm, tập trung vào những ngành thâm dụng lao động và có tốc 
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độ xuất khẩu cao sang thị trường EU. Mức tăng thêm việc làm trong một số ngành 

dự kiến như sau: dệt may tăng 71.300 (năm 2025) và 72.600 (năm 2030) mức tăng 

tương ứng so với năm 2018 là 1,2%, 2,3% và 2,4%; ngành da giày có tốc độ tăng 

việc làm là 4,3% và 3,8% vào các năm 2025 và 2030. Một số ngành khác cũng có 

số lượng việc làm tăng cao là vận tải hàng không (1,5% vào năm 2025), vận tải 

thuỷ (0,9% vào năm 2025). Tuy nhiên một số ngành sẽ chịu tác động giảm việc 

làm như ngành lâm nghiệp, khai khoáng, sản xuất lúa gạo với mức giảm từ 0,26 

đến 0,36%/năm. 

 

Không chỉ vậy, Hiệp định EVFTA còn được dự báo sẽ giúp tăng tiền lương 

của người lao động thông qua hoạt động của thị trường hiệu quả hơn và tác động 

lan toả về tiền lương từ các doanh nghiệp FDI. Theo tính toán, mức lương của các 

doanh nghiệp FDI sẽ cao hơn khoảng gần 1% so với doanh nghiệp trong nước. 

 

Bên cạnh đó, do các nền kinh tế của các nước thành viên EU đều phát triển 

ở trình độ cao hơn Việt Nam và mang tính bổ sung đối với nền kinh tế Việt Nam, 

nhập khẩu từ các nước EU phần lớn là không cạnh tranh trực tiếp, nên với một lộ 

trình giảm thuế hợp lý, kết hợp với hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, ta có thể 

xử lý được các vấn đề xã hội nảy sinh do tham gia EVFTA. Đặc biệt, do EVFTA 

bao gồm cả các cam kết về bảo vệ môi trường nên tiến trình mở cửa, tự do hóa 

thương mại và thu hút đầu tư sẽ được thực hiện theo cách thân thiện với môi 

trường hơn, giúp ta tăng trưởng bền vững hơn. 

 

III. Những điều cần lưu ý đối với SMEs để thực thi hiệu quả Hiệp định 

EVFTA 

 

Hiệp định có thể mang lại một số thách thức nhất định. Thứ nhất, Việt Nam 

cam kết mở cửa thị trường với hàng hóa, dịch vụ cho EU, tạo ra sức ép cạnh tranh 

nhất định cho nền kinh tế, doanh nghiệp và hàng hóa, dịch vụ của ta. Trên thực 

tế, đây là một thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các 

doanh nghiệp Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường cũng như 

khả năng tận dụng các FTA. Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ 

trình, đặc biệt đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, nên EVFTA cũng là cơ 

hội, sức ép hợp lý để các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương 

thức kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.  

 

Thứ hai, doanh nghiệp có thể gặp phải khó khăn khi đáp ứng các yêu cầu 

về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA. Thông thường hàng hóa muốn được 

hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ về 

hàm lượng nội khối nhất định (nguyên liệu có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam). 

Đây là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam bởi nguồn nguyên 

liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc 

hoặc ASEAN. 
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Thứ ba, EU là một thị trường khó tính, yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. 

Các yêu cầu bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, môi trường…của 

EU rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Do đó, hàng hóa của Việt Nam cũng phải 

hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể tiếp cận được với thị trường tại EU. 

 

Thứ tư, khi rào cản thuế quan không còn là công cụ hữu hiệu để bảo vệ nữa, 

doanh nghiệp ở thị trường nhập khẩu có xu hướng sử dụng nhiều hơn các biện 

pháp như chống bán phá giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất 

nội địa. Và EU cũng là một trong những thị trường có “truyền thống” sử dụng các 

công cụ này. Do đó, nguy cơ về các biện pháp phòng vệ thương mại rất lớn.Tính 

đến nay, EU đã điều tra 14 vụ việc phòng vệ thương mại gồm 6 vụ việc điều tra 

chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam, đứng thứ 5 trong số các nước điều tra và chiếm khoảng 8% tổng số vụ 

việc phòng vệ thương mại với hàng hóa của Việt Nam. Các sản phẩm bị điều tra 

bao gồm giày mũ da, ống thép, ốc vít, xe đạp, sợi, thép, xe tay nâng, bật lửa ga, 

vòng khuyên kim loại, đèn huỳnh quang, ô xít kẽm, mỳ chính. Hiện nay, chỉ có 

biện pháp tự vệ với thép (2018) là đang còn hiệu lực.  

 

Thứ năm, trong Hiệp định EVFTA, hai bên cam kết theo đổi phát triển bền 

vững, bao gồm phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Đây là 

những vấn đề mà EU rất quan tâm, do đó, doanh nghiệp cần hết sức lưu ý tới 

những cam kết này. 

 

Để đối phó với các thách thức trên, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đồng 

bộ các giải pháp, bao gồm: 

 

- Chủ động tìm hiểu Hiệp định EVFTA thông qua việc tham gia các chương 

trình phổ biến, hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn về EVFTA do Bộ Công Thương 

và các đơn vị phối hợp tổ chức; tra cứu tài liệu, thông tin cập nhật về Hiệp định, 

cơ hội thị trường EU tại trang thông tin điện tử về EVFTA của Bộ Công Thương 

tại địa chỉ evfta.gov.vn; liên hệ trực tiếp Bộ Công Thương nếu có thắc mắc trong 

quá trình tận dụng, thực thi Hiệp định. 

 

Doanh nghiệp cần lưu ý, trong vòng 7 năm đầu tiên, hàng hóa Việt Nam 

khi xuất khẩu sang EU sẽ được lựa chọn thuế suất ưu đãi nhất trong số các cơ chế 

ưu đãi thuế quan mà EU dành cho Việt Nam (EVFTA, GSP, WTO). Tuy nhiên, 

doanh nghiệp cần lưu ý đến việc đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ theo 

từng cơ chế. 

 

- Chủ động chuẩn bị năng lực, nguồn hàng, nâng cao sức cạnh tranh thông 

qua việc xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, nâng cao năng lực sản xuất, kinh 

doanh thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ, học tập, áp dụng các mô hình 

thành công đã có để có sự chuẩn bị tốt nhất khi phải đối mặt với áp lực cạnh tranh. 
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- Chủ động hợp tác, liên kết để nâng cao sức mạnh, tạo chuỗi cung ứng 

thông qua thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông 

dân, hộ sản xuất, từ đó hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất, canh tác, chế biến và 

phân phối tới người tiêu dùng, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng các 

yêu cầu chặt chẽ của Hiệp định và tiêu chuẩn cao của EU.  

 

- Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chú ý đến vấn đề phát 

triển bền vững của Hiệp định, cụ thể cần lưu ý đến các nguyên tắc, tiêu chuẩn về 

lao động (ví dụ như quy định về chấm dứt hình thức lao động cưỡng bức, không 

được sử dụng lao động trẻ em, không được phân biệt đối xử về việc làm và nghề 

nghiệp tại nơi làm việc v.v..), và các quy định, nguyên tắc về bảo vệ môi trường 

(ví dụ như yêu cầu về chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý 

rừng và lâm sản, bảo vệ tài nguyên sinh vật biển và thủy sản) do đây là những nội 

dung mà phía EU đặc biệt quan tâm. 

 

- Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chủ động và chuẩn bị các biện pháp đối 

phó với các vụ kiện về phòng vệ thương mại thông qua việc theo dõi tình hình thị 

trường, giá cả, các điều kiện trong giao thương, nâng cao năng lực./. 

 

 


