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QUAN HỆ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI GIỮA 

VIỆT NAM – EU 
1
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Việt Nam

AEC

EAS

ASEAN +3

XU HƯỚNG LIÊN KẾT KHU VỰC CỦA VIỆT NAM

THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI VỚI EU hơn 20 tỷ USD

THÂM HỤT THƯƠNG MẠI KHU VỰC ĐÔNG Á 
(TQ: -29 tỷ USD; Hàn Quốc: - 14,5 tỷ USD; ASEAN: -
3,9 tỷ USD; Đài Loan: -8,8 tỷ USD).
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QUÁ TRÌNH, KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH 

FTA VIỆT NAM - EU 
2

Tháng 10/2010, nhân chuyến thăm EU của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 
Lãnh đạo hai bên đã thống nhất sẽ chính thức khởi động đàm phán FTA 
Việt Nam – EU, sau khi hoàn tất thủ tục kỹ thuật;

Tháng 6/2012: Việt Nam và EU chính thức tuyên bố khởi động đàm phán;

Sau gần 3 năm đàm phán, với 14 phiên chính thức và nhiều phiên giữa kỳ 
cấp Bộ trưởng, cấp Trưởng đoàn và các Nhóm kỹ thuật, kết thúc đàm 
phán cấp Bộ trưởng đầu tháng 8/2015.  

Chính thức kết thúc đàm phán tháng 11/2015 (ký văn bản kết thúc đàm 
phán dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo hai bên)

Cố gắng ký kết trong năm nay để có hiệu lực trong năm 2018

QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH
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QUÁ TRÌNH, KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH 

FTA VIỆT NAM - EU
2

THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA:

 Dệt may, giày dép, thủy sản (trừ cá ngừ đóng hộp và cá viên): EU xóa bỏ hoàn toàn
thuế nhập khẩu trong vòng 7 năm từ khi HĐ có hiệu lực. 

 Gạo: dành lượng hạn ngạch đáng kể đối với gạo xay xát, gạo chưa xay xát và gạo
thơm. Gạo nhập khẩu theo hạn ngạch được miễn thuế hoàn toàn. Đối với sản phẩm
từ gạo, EU đưa thuế nhập khẩu về 0% trong vòng 7 năm.

 Các sản phẩm rau củ quả, rau củ quả chế biến, nước hoa quả, sản phẩm nhựa, gốm
sứ thủy tinh: cơ bản được xóa bỏ thuế quan khi HĐ có hiệu lực.

 Chỉ còn một vài mặt hàng nông sản nhạy cảm không được miễn thuế hoàn toàn
nhưng chỉ áp dụng TRQ: gạo, ngô ngọt, tỏi, nấm hương, đường và các sản phẩm có
hàm lượng đường cao, tinh bột sắn, cá viên và cá ngừ đóng hộp

CÁC CAM KẾT CHÍNH
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QUÁ TRÌNH, KẾT QUẢ ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH 

FTA VIỆT NAM - EU
2

DỊCH VỤ: Mức mở cửa toàn diện, ở nhiều dịch vụ trong đó có  ngân
hàng, vận tải biển.

MUA SẮM CHÍNH PHỦ: Cam kết cao nhất trong số các FTA

LAO ĐỘNG: Tuân thủ nghĩa vụ của ILO nhưng không áp dụng chế tài.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ: Áp dụng các tiêu chuẩn cao, có cam kết thêm về
Chỉ dẫn địa lý (GI). 

CÁC CAM KẾT CHÍNH
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

CƠ HỘI
3

Về mặt kinh tế:

• Tiếp tục thúc đẩy thương mại giữa VN và EU.

• Ổn định và mở rộng nguồn nhập khẩu, đặc biệt là các máy móc, thiết bị là
đầu vào cho SX trong nước và các SP tiêu dung cao mà trong nước chưa
SX được như dược phẩm, hóa chất, hóa mỹ phẩm…

• Giúp đa dạng hóa quan hệ kinh tế, thương mại, đặc biệt giúp đa dạng hóa
thị trường XNK, tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực.
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

CƠ HỘI
3

• Cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút vốn đầu tư chất lượng
cao. Việt Nam có cơ hội trở thành điểm trung chuyển, kết nối hoạt động
thương mại của các đối tác lớn tại ASEAN. Tác động này càng được cộng
hưởng khi AEC hình thành vào cuối 2015.

• Thêm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đưa VN trở thành cứ
điểm quan trọng trong chuỗi sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia 
giúp nâng tầm nền kinh tế Việt Nam trong 5-10 năm tới.
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

CƠ HỘI
3

• Trong trung hạn, có lợi thế cạnh tranh so với nhiều đối thủ cạnh tranh..

• Có cơ hội được công nhận là nền kinh tế thị trường.

Về mặt thể chế:

• Là cơ hội để hoàn thiện thể chế, trong đó có thể chế kinh tế thị trường, hỗ

trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

• Với tiêu chuẩn cao về quản trị minh bạch và hành xử khách quan của bộ

máy Nhà nước, giúp tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, thúc

đẩy cải cách bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Về mặt xã hội:

• Giúp nâng cao tốc độ tăng trưởng, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập

và giúp xóa đói giảm nghèo.
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

THÁCH THỨC
3

Về mặt kinh tế:

• Với một số chủng loại nông sản, ta gặp sức ép cạnh tranh như thịt lợn. Một

số sản phẩm khác cũng gặp cạnh tranh nhưng sức ép nhẹ hơn như sữa,

trái cây …

Về thương mại dịch vụ

• Mặc dù có cam kết mở thêm so với WTO nhưng ta đều giữ được quyền

chủ động của Nhà nước trong quản lý, đặc biệt các biện pháp quản lý

không có tính phân biệt đối xử. Các lĩnh vực nhạy cảm như xuất bản, phát

thanh, truyền hình đều không cam kết mở cho nước ngoài.

Về hoàn thiện thể chế

• Các tiêu chuẩn cao về quản trị đặt ra thách thức cho bộ máy quản lý Nhà

nước. Ngoài ra, phải sửa đổi, ban hành nhiều văn bản pháp luật để thực

thi cam kết.
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

THÁCH THỨC
3

Về mặt xã hội:

• Cạnh tranh gia tăng có thể khiến một số DN khó khăn, thậm chí phá sản,

khiến người lao động thất nghiệp. Tuy nhiên, do các nền kinh tế EU không

cạnh tranh trực tiếp nên tác động này không quá lớn,cục bộ.

Về thu ngân sách:

• Có ảnh hưởng đến thu ngân sách nhưng không lớn. Lý do là tỷ trọng thu

ngân sách từ thuế NK giảm dần qua các năm.



XIN CẢM ƠN

Liên hệ :

Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP 

Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel:  (84 - 4) 3937 8472

Fax: (84 - 4) 3937 8476

Email: mutrap@mutrap.org.vn

Website: www.mutrap.org.vn

(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

http://www.mutrap.org.vn/

