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EVFTA là hiệp định thương mại thứ ba của EU với một
quốc gia châu Á, sau hiệp định EU – Hàn Quốc (có hiệu
lực từ năm 2011) và hiệp định EU – Singapore (được phê
duyệt vào đầu năm 2019). EVFTA sẽ mở ra cơ hội cho
Việt Nam trở thành cánh cổng giao thương cho các
doanh nghiệp châu Âu trong khu vực ASEAN.
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“Cơ hội cho nhiều ngành thế

•

toàn vệ sinh thực phẩm để có thể đủ điều kiện gia nhập
thị trường Châu Âu.

mạnh của Việt Nam khi EVFTA
được ký kết và phê chuẩn”

•
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EVFTA mở ra cơ hội cho nhiều ngành thế mạnh hiện nay
của Việt Nam khi lộ trình cam kết về giảm thuế hoàn tất
(phổ biến từ 3-7 năm). Theo đó, các ngành nông sản, dệt
may, giầy dép của Việt Nam được đánh giá sẽ hưởng lợi
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Khi được phê chuẩn, các doanh nghiệp Việt Nam cần đạt
được các yêu cầu về xuất xứ, chất lượng kỹ thuật, an
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Mặc dù vậy, cần lưu ý là ngay trong ngắn hạn, các ngành
hàng trên có thể gặp bất lợi nhất định do trong thời gian
chờ thuế được giảm về 0% theo lộ trình của EVFTA, các
mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ không còn
được hưởng mức thuế GSP mà phải chuyển sang chịu
mức thuế MFN cao hơn.
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I.

Tổng quan quan hệ thương mại Việt Nam – EU
1. Xuất siêu của Việt Nam và EU tăng liên tục
Theo số liệu được công bố từ Eurostat và bởi Ủy ban Liên Minh châu Âu (EUCOM), trong năm
2018, tổng giá trị thương mại mậu dịch giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đạt 49,3 tỷ EUR,
trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang EU đạt 38,19 tỷ EUR còn nhập khẩu của Việt Nam từ châu
Âu đạt 11,1 tỷ EUR, qua đó thặng dư thương mại của Việt Nam với châu Âu trong năm 2018 đạt
27,08 tỷ EUR. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU năm 2018 đã tăng 310% so
với giá trị năm 2008. Nhưng điểm khá thuận lợi với Việt Nam là thặng dư thương mại giữa Việt Nam
và Liên minh châu Âu (EU) đã được duy trì từ hơn 10 năm nay và tăng 562,75% từ mức 4,08 tỷ
EUR vào năm 2009 lên đến 27,08 tỷ EUR vào năm 2018.
Đồ thị 1 : Cán cân thương mại giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EU)
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Nguồn: European Commision

Xét về quy mô, EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam, chiếm tới 11.9% tổng giá trị giao
dịch hàng hóa của Việt Nam với thế giới. EU cũng đứng ở vị trí thứ 4 trong số các nước xuất khẩu
hàng hóa sang thị trường Việt Nam với thị phần chiếm đến 6,0%, chỉ sau Trung Quốc (28,3%), Hàn
Quốc (20,5%), Nhật Bản (8,2%).
Đồ thị 2: Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam tới

Đồ thị 3: Tỷ trọng giá trị nhập khẩu của Việt
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Tuy vậy, đối với Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giao dịch
thương mại của EU – đứng thứ 16 vả giá trị giao dịch thương mại giữa Việt Nam và EU chỉ chiếm
1,3% giá trị giao dịch thương mại toàn cầu của EU (tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam
đứng thứ 10 – chiếm 1,9% tổng kinh ngạch nhập khẩu, xuất khẩu đứng thứ 31 – chiếm 0,6% tổng
kinh ngạch xuất khẩu của liên minh châu Âu).

2. Các mặt hàng chính trong xuất nhập khẩu Việt Nam - EU
Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang các nền kinh tế thuộc Liên Minh châu Âu chủ yếu là
Máy Móc và Đồ Gia Dụng (đạt 20,14 tỷ EUR trong năm 2018 – chiếm 52,7% tổng giá trị xuất khẩu
của Việt Nam sang EU), Giày Dép và Mũ (đạt 4,03 tỷ USD – tương đương với 10,6% tổng giá trị
xuất khẩu của Việt Nam sang EU), Dệt May và May Mặc (đạt 3,73 tỷ EUR – tương đương với 9,8%
tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU), Rau Củ Quả (đạt 2,24 tỷ EUR - tương đương với
5,9% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU) và Các Sản Phẩm Máy Móc Khác (đạt 1,49 tỷ
EUR – tương đương với 3,9% giá trị các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU).

Bảng 1: Các mặt hàng Việt Nam xuất sang EU và nhập từ EU

Mặt hàng

Máy móc và thiết bị

Xuất khẩu của Việt
Nam sang EU
(triệu EUR)

Nhập khẩu của Việt
Nam từ EU
(triệu EUR)

20,144

3,422

Giày dép, mũ nón

4,030

17

May mặc

3,730

368

Các sản phẩm rau củ

2,243

201

Các sản phẩm khác

1,493

121

Kim loại cơ bản và thành phẩm

1,361

464

Nhựa, cao su và các thành phẩm

1,038

341

Da và yên ngựa

918

338

Động vật và các sản phẩm từ động vật

791

475

Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá

605

503

Dụng cụ quang học và nhiếp ảnh

502

562

Thiết bị vận tải

480

1,821

Ngành công nghiệp hoá chất

218

1,731

Các sản phẩm bằng đá, thuỷ tinh và gốm sứ

181

95

Gỗ, than, nứa và các thành phẩm

174

165

Ngọc trai, kim loại quý và các thành phẩm

152

109

Khác

48

125

Khoáng chất

46

70

Bột giấy từ gỗ, giấy và bìa

29

164

Dầu và chất béo động/thực vật

12

10

Tác phẩm mỹ thuật và đồ cổ

1

6

Vũ khí và đạn dược

0

1

38,196

11,109

Tổng
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Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Liên Minh châu Âu bao gồm: Máy móc và Đồ Gia
dụng (đạt 3,42 tỷ EUR trong năm 2018 – chiếm 30,8% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ EU),
Thiết bị vận tải (đạt 1,82 tỷ EUR trong năm 2018 – chiếm 16,4% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam
từ EU), Sản phẩm hóa học và Ngành công nghiệp phụ trợ (đạt 1,73 tỷ EUR trong năm 2018 – chiếm
15,6% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ EU), Kính và thiết bị ghi hình (đạt 562 triệu EUR trong
năm 2018 – chiếm 5,1% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ EU) và Đồ ăn uống, Thuốc lá (đạt
503 triệu EUR trong năm 2018 – chiếm 4,5% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ EU)

II.

Mức thuế hiện tại, lộ trình và mức thuế sau khi EVFTA có hiệu lực
Hiện tại hàng hóa của Việt Nam được hưởng hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập của EU
(Generalized System of Preferences - GSP). Theo đó các nước đang phát triển phải trả thuế thấp
hơn đối với hàng hóa xuất khẩu sang EU, nhưng điều này được xem xét định kỳ. Đây là mức thuế
thấp hơn so với biểu thuế xuất nhập khẩu tối huệ quốc (Most Favoured Nation - MFN) được áp
dụng đối với Malaysia, Brunei, giúp hàng hóa của Việt Nam cạnh tranh hơn so với hàng xuất khẩu
từ các nước này. Tuy nhiên, tất cả các loại hàng hóa (trừ vũ khí và chất nổ) từ các nước kém phát
triển hơn như Lào, Campuchia và Myanmar được miễn thuế khi hàng hóa vào EU nhờ Hiệp ước
mọi thứ trừ vũ khí (Everything but Arms – EBA).
Do vậy, khi EVFTA có hiệu lực, khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể so với
các nước MFN và GSP, và giảm chênh lệch với các nước kém phát triển.
Bảng 2 : Ưu đãi thuế của EU đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước ASEAN
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Bảng 3 : Mức độ cam kết về thuế quan giữa EU và Việt Nam
Lộ trình cắt giảm thuế của EU

Lộ trình xóa bỏ thuế quan của Việt Nam

- Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với
85,6% số dòng thuế, tương đương khoảng 70,3% kim ngạch
xuất khẩu hiện tại của Việt Nam sang EU;

- Xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với
48,5% số dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch xuất
khẩu hiện tại của EU sang Việt Nam;

- Sau 07 năm, sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tổng cộng 99,2%
số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu hiện
tại của Việt Nam sang EU;

- Sau 7 năm, sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tổng cộng 91,8%
số dòng thuế, tương đương 97,1% kim ngạch xuất khẩu của
EU sang Việt Nam;
- Sau 10 năm, sẽ xóa bỏ thuế quan đối với tổng cộng 98,3%
số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch xuất khẩu của
EU sang Việt Nam;

- Đối với khoảng 0,8% số dòng thuế còn lại, EU dành cho Việt
Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn
ngạch là 0%.

- Khoảng 1,7% số dòng thuế còn lại Việt Nam cam kết dành
hạn ngạch thuế quan như cam kết WTO, hoặc áp dụng lộ
trình xóa bỏ đặc biệt (như thuốc lá, xăng dầu, bia, linh kiện ô
tô, xe máy).
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Bảng 4: Tóm tắt cam kết của EU dành cho một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam
Mặt hàng

Mức thuế MFN của EU
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ế cho n
ch 10,000 n đ ờng ắng
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c àng nông ản
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- M ễn
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ế cho c dòng ản
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Bảng 5: Tóm tắt cam kết của Việt Nam dành cho một số sản phẩm xuất khẩu của EU
Cam kết
Máy móc thiết bị

Cam kết thuế quan của Việt Nam dành cho EU
61% dòng thuế sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay sau khi Hiệp
định có hiệu lực
Thuế nhập khẩu của số còn lại sẽ được đưa về 0% sau lộ trình tối
đa 10 năm

Ô tô nguyên chiếc và linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy

Ô tô phân khối lớn (trên 2500 cm3 với xe chạy dầu diesel, trên
3000 cm3 đối với xe chạy xăng) sẽ có thuế nhập khẩu về 0% sau
9 năm.
Các loại ô tô khác được áp dụng lộ trình cam kết giảm thuế trong
vòng 10 năm
Các loại phụ tùng ô tô sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 7 năm
Xe máy thường và xe máy trên 150 cm3 sẽ có thuế nhập khẩu
0% sau lần lượt là 10 năm và 7 năm

Đồ uống có cồn

Rượu vang và rượu mạnh sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 7
năm
Lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu với bia là 10 năm

Các loại thịt sống

Thuế nhập khẩu thịt lợn động lạnh sẽ về 0% sau 7 năm; thuế nhập
khẩu các loại thịt lợn khác sẽ về 0% sau 9 năm
Thịt gà sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 10 năm
Thịt bò sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 3 năm

Dược phẩm

Khoảng 71% các sản phẩm dược từ EU sẽ có thuế nhập khẩu 0%
ngay khi Hiệp định có hiệu lực
Phần còn lại sẽ được xóa bỏ thuế quan theo lộ trình từ 5 đến 7
năm

Hóa chất và sản phẩm hóa chất

Khoảng 70% nhóm sản phẩm này sẽ được xóa bỏ thuế ngày khi
Hiệp định có Hiệu lực
Phần còn lại sẽ có thuế suất 0% sau lộ trình tối đa là 7 năm

Nguyên phụ liệu, dệt may, da giầy

Khoảng 80% nhóm hàng này sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay khi
Hiệp định có hiệu lực
Phần còn lại sẽ được xóa bỏ thuế sau từ 3 đến 5 năm

Sữa và sản phẩm từ sữa

Khoảng 44% nhóm sản phẩm này sẽ có mức thuế 0% ngay khi
Hiệp định có hiệu lực hoặc sau 3 năm
Phần còn lại sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau 5 năm

Xăng dầu

Thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ sau 10 năm

Nguồn: VCCI, BVSC Tổng hợp
6

Trong các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam xuất sang EU, thì mật ong, thủy sản và các sản
phẩm rau củ quả là những mặt hàng hiện bị đánh thuế nặng nhất với mức thuế trung bình lần lượt
là 17,3%, 11,6% và 10,3%. Trong các sản phẩm công nghiệp của Việt Nam xuất sang EU thì, các
mặt hàng chủ đạo như Ô tô, Xe máy, và Dệt may với mức thuế trung bình lần lượt là 55,86%,
69,80%, 15,52% và 6,50%. Riêng ngành Giày Dép được hưởng mức thuế GSP ở mức trung bình
khoảng 3 -4%.
Trong trường hợp hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, 50% số sản phẩm Thủy Sản sẽ được
lập tức giảm thuế nhập khẩu về 0%, 50% còn lại sẽ được giảm thuế về 0% theo lộ trình từ 3 – 7
năm. Trong khi đó các sản phẩm như Mật Ong và Rau Củ Quả được lập tức giảm thuế nhập khẩu
về 0% ngay sau khi hiệp định này có hiệu lực. Các sản phẩm như Ô Tô và Xe Máy sẽ được miễn
thuế theo lộ trình 9 và 10 năm. Đối với các sản phẩm Dệt May, hơn 42% dòng sản phẩm sẽ được
miễn thuế ngay lập tức sau khi hiệp định có hiệu lực, các sản phẩm còn lại sẽ được miễn thuế theo
lộ trình từ 3 – 7 năm. Còn với các sản phẩm Giày Dép, khoảng 37% số sản phẩm sẽ được miễn
thuế ngay lập, các dòng sản phẩm còn lại sẽ được miễn thuế theo lộ trình từ 3 – 7 năm.

III.

Lộ trình cam kết thuế cụ thể một số ngành

1. Đối với ngành dệt may:
Các sản phẩm dệt may của Việt Nam mặc dù được đánh giá là 1 trong những ngành nghề được
hưởng lợi nhất từ việc EVFTA có hiệu lực. Tuy vậy, để có thể được giảm thuế theo quy định tại hiệp
định, các sản phẩm phải tuân thủ chặt chẽ các quy tắc về xuất xứ. Cụ thể, để sản phẩm may mặc
được miễn thuế thì phải thỏa mãn 2 điều kiện sau: thứ nhất, đó là vải sử dụng để tạo ra thành phẩm
phải có xuất xứ từ Việt Nam hoặc EU; thứ hai, việc cắt và may phải được thực hiện tại Việt Nam
hoặc EU. Tuy nhiên, hiệp định EVFTA cũng có cam kết linh hoạt về quy tắc xuất xứ cộng gộp. Tiêu
biểu là đối với trường hợp nếu vải được doanh nghiệp sử dụng có xuất xứ từ nước có FTA với EU
và cả Việt Nam (như Hàn Quốc) thì sản phẩm của doanh nghiệp cũng được coi là xuất xứ hợp lệ
để được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại hiệp định EVFTA. Nếu có thêm bất kỳ nước nào trong
tương lai có hiệp định FTA với cả Việt Nam và EU như trường hợp của Hàn Quốc thì Việt Nam sẽ
thông báo cho Ủy ban Hải quan của EVFTA và Ủy ban này sẽ quyết định việc có cho phép cộng
gộp hay không.
Mặc dù quy tắc xuất xứ trong EVFTA có lỏng hơn so với CPTPP nhưng vẫn đặt ra nhiều thách thức
cho các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam. Nguyên nhân là do phần lớn các doanh nghiệp Việt
Nam vẫn đang chỉ thực hiện công đoạn may cắt chứ chưa sản xuất vải và sợi. Thêm vào đó, nguyên
liệu (vải) mà các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đa phần có xuất xứ từ Trung Quốc và Đài Loan –
là những nước chưa có hiệp định FTA với EU. Do vậy, để có thể tối đa hóa lợi ích thu được từ
EVFTA, cần chú trọng phát triển ngành công nghiệp dệt và công nghiệp phụ trợ ngành dệt may
nhằm cung cấp nguyên vật liệu cho các doanh nghiệp may – cắt. Thêm vào đó, cần phải tăng cường
việc sử dụng vải có xuất xứ từ Hàn Quốc sớm để có thể tận dụng được lợi ích từ hiệp định EVFTA
trong khi ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển kịp. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể tận
dụng việc hiệp định EVFTA ký kết và nhập khẩu các nguyên vật liệu (đặc biệt là vải) có xuất xứ từ
châu Âu, qua đó nâng cao giá trị và chất lượng của sản phẩm.
Về xuất khẩu Nhóm sản phẩm dệt may được EU cam kết loại bỏ thuế ngay là các sản phẩm mà
Việt Nam hiện ít gia công (sản phẩm may mặc) hoặc xuất khẩu vào EU (ví dụ nguyên liệu dệt may).
Do đó Việt Nam sẽ ít được hưởng lợi từ nhóm cam kết này. Cơ hội trong ngắn hạn sẽ đến với các
doanh nghiệp hiện đang xuất khẩu xơ sợi, nếu tìm kiếm được khách hàng EU sẽ được hưởng lợi
từ các cam kết này (bởi mức thuế MFN mà EU đang áp dụng là khoảng 6-8%).
Nhóm sản phẩm EU cam kết loại bỏ thuế theo lộ trình bao gồm phần lớn các sản phẩm may mặc
mà Việt Nam đang xuất khẩu sang EU. Hiện tại, nhóm này đang được hưởng mức thuế ưu đãi trung
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bình là 9% theo Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP - ưu đãi mà EU đơn phương dành cho
cho các sản phẩm chưa có năng lực cạnh tranh tốt từ các nước đang/kém phát triển nhất định theo
các tiêu chí mà EU quyết định). Sau khi EVFTA có hiệu lực, GSP sẽ tự động chấm dứt, các mức
thuế nhập khẩu đối với hàng may mặc sẽ giảm dần đều xuống 0% tính từ mức MFN (khoảng 12%)
theo lộ trình 3-7 năm.
Như vậy, trong một vài năm đầu thực hiện EVFTA, phần lớn các sản phẩm may mặc sẽ chưa được
hưởng lợi từ EVFTA (do mức thuế giảm từ 12% vẫn sẽ cao hơn mức 9% theo GSP). Nhưng khi lộ
trình cắt giảm thuế kết thúc, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ hưởng lợi đáng kể từ EVFTA
do các ưu đãi thuế quan theo EVFTA là ổn định (trong khi GSP thì biến động tùy vào quyết định mỗi
năm của EU) và giảm dần xuống 0%. Bên cạnh đó, phần lớn các nước xuất khẩu dệt may vào EU
hiện nay đều chưa có FTA với EU do vậy nếu các doanh nghiệp Việt đáp ứng được yêu cầu về xuất
xứ thì EVFTA mở ra cơ hội rất lớn cho xuất khẩu dệt may Việt Nam.

2. Đối với ngành giày dép:
Trong nhiều năm, EU luôn là thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam. Trong EVFTA,
EU cam kết loại bỏ thuế nhập khẩu ngay khi Hiệp định có hiệu lực cho 37% số dòng thuế ngành
giày dép (các loại giầy chống thấm cao su/nhựa, dép lê và dép đi trong nhà, nguyên phụ liệu ngành
giày dép…). Số còn lại sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình từ 3 đến 7 năm (phần lớn các
loại giầy dép mà Việt Nam có thế mạnh xuất khẩu thuộc nhóm này)
Tuy nhiên, tương tự như nhóm ngành dệt may, nhóm sản phẩm giày dép được EU cam kết loại bỏ
thuế ngay là các sản phẩm mà Việt Nam ít gia công hoặc xuất khẩu vào EU. Do đó Việt Nam dự
kiến sẽ ít được hưởng lợi từ nhóm cam kết này. Với nhóm sản phẩm EU cam kết loại bỏ thuế theo
lộ trình từ 3-7 năm bao gồm phần lớn các sản phẩm giày dép mà Việt Nam đang xuất khẩu sang
EU. Hiện tại, nhóm này đang được hưởng mức thuế ưu đãi trung bình là 3-4% theo Quy chế ưu đãi
thuế quan phổ cập GSP. Và khi EVFTA có hiệu lực, GSP sẽ tự động chấm dứt, các mức thuế nhập
khẩu đối với giày dép sẽ giảm dần đều xuống 0% tính từ mức MFN (khoảng 12,4%) theo lộ trình 37 năm. Như vậy, trong một vài năm đầu thực hiện EVFTA, phần lớn các sản phẩm giầy da sẽ không
được hưởng lợi từ EVFTA, thậm chí là bị ảnh hưởng bất lợi (do mức thuế giảm dần đều từ mức
12,4% vẫn sẽ cao hơn mức 3-4% theo GSP).

3. Đối với ngành rau quả :
EU cam kết mở cửa rất mạnh cho rau quả Việt Nam trong EVFTA, theo đó EU sẽ xóa bỏ ngay khi
Hiệp định có hiệu lực 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả (trong
đó có nhiều sản phẩm là thế mạnh của Việt nam như vải, nhãn, chôm chôm, thanh long, dứa,
dưa…); 24 dòng thuế (chiếm 4,4%) chịu áp thuế “giá nhập cảnh” (entry price ) (gồm nhóm dưa chuột
tươi và ướp lạnh, chanh…); 08 dòng thuế áp hạn ngạch (chủ yếu ở một số sản phẩm trong nhóm
nấm chi agaricus, ngô ngọt…) và 01 dòng thuế duy trì thuế nhập khẩu.
Phần lớn các dòng thuế EU cam kết xóa bỏ ngay hiện đều đang có mức thuế MFN trung bình là
trên 10%, cá biệt có những sản phẩm rau quả đang chịu thuế trên 20%. Như vậy, mức cam kết này
của EU được đánh giá là sẽ tạo ra lợi thế lớn về giá cho rau quả Việt Nam (đặc biệt trong cạnh
tranh nhập khẩu vào EU với các nước có thế mạnh về rau quả chưa có FTA với EU như Thái Lan,
Trung Quốc…).
Với lộ trình loại bỏ thuế tương đối dài áp dụng cho phần lớn các sản phẩm rau quả, dự kiến EVFTA
sẽ tạo ra khoảng thời gian tương đối để người sản xuất, kinh doanh rau quả Việt Nam thích ứng với
việc không còn hàng rào thuế. Bên cạnh đó, sản phẩm mà EU có thế mạnh phần lớn là các loại rau
quả ôn đới, ít cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. Vì vậy, mặc dù cắt giảm, tiến tới loại bỏ thuế đối
với rau quả từ mức 10-40% hiện nay với các sản phẩm từ EU tuy nhiên dự kiến EVFTA sẽ không
tạo ra sức ép cạnh tranh quá lớn cho rau quả Việt Nam trên thị trường nội địa.
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4. Đối với các sản phẩm thịt
Trước 2007, Việt Nam xuất siêu dù mức suất siêu không lớn, nhưng sau 2007, Việt Nam liên tục
nhập siêu các sản phẩm ngành chăn nuôi, với mức thâm hụt tăng lên liên tục.
Theo Hiệp định, EU có cam kết mở cửa mạnh cho các sản phẩm chăn nuôi từ Việt Nam, loại bỏ
thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với các dòng thuế đối với động vật sống, thịt trâu bò,
thịt lợn. Loại bỏ thuế trong vòng 7 năm (một vài trường hợp là 5 năm) đối với các sản phẩm từ gia
cầm và một vài sản phẩm chế biến từ bò và lợn. Mức cắt giảm này được xem là tương đối lớn (bởi
mức thuế MFN hiện tại mà EU đang áp dụng là khá cao). Tuy nhiên, do Việt Nam hiện chủ yếu xuất
khẩu các loại trâu, bò, lợn, gà sống trong khi EU chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm thịt nên cơ hội
thuế quan từ EU chỉ trở thành hiện thực nếu các doanh nghiệp Việt Nam chuyển hướng sang xuất
khẩu các sản phẩm mà EU quan tâm.
Việt Nam cam kết mở cửa rất dè dặt đối với nhóm sản phẩm này, theo đó Việt Nam sẽ loại bỏ thuế
ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với bò, lợn, gà sống nhập khẩu từ EU. Loại bỏ thuế theo lộ trình
dài 7-10 năm đối với tất cả các loại thịt bò, lợn, gà tươi hoặc đông lạnh. Với mức bảo hộ khá kỹ này,
tác động của EVFTA đối với ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ được cho là sẽ không quá đột ngột, và
ngành sẽ có khoảng thời gian tương đối dài để điều chỉnh, thích ứng với cạnh tranh.
Nhập khẩu các sản phẩm thịt từ EU vào Việt Nam hiện vẫn còn tương đối nhỏ, tuy nhiên, khi các
mức thuế MFN rất cao hiện nay (10-40%) được cắt giảm dần và loại bỏ khi hết lộ trình, rất có thể tỷ
trọng và kim ngạch nhập khẩu từ EU sẽ tăng đáng kể. Cùng với sự cắt giảm về thuế, các yếu tố
khác như tâm lý người tiêu dùng (muốn sử dụng sản phẩm bảo đảm vệ sinh, chất lượng) sẽ làm
gia tăng cạnh tranh đáng kể cho ngành chăn nuôi Việt Nam tại thị trường nội địa. Đây là áp lực đối
với những doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi, chế biến thực phẩm khi lộ trình cắt giảm thuế hoàn
thành.

5. Đối với ngành sữa
Mặc dù EU sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế quan lên các sản phẩm sữa của Việt Nam sau khi hiệp định
EVFTA có hiệu lực, các doanh nghiệp sữa của Việt Nam gần như không được hưởng lợi gì từ việc
này do EU vẫn chưa cấp phép nhẩu khẩu sữa có xuất xứ từ Việt Nam. Thêm vào đó, việc hiệp định
EVFTA có hiệu lực sẽ tạo sức ép canh tranh lên các doanh nghiệp sữa của Việt nam do phải cạnh
tranh với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU vốn có ưu thế về chất lượng, dinh dưỡng và độ an
toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, áp lực này hiện chưa đáng kể, do các sản phẩm
sữa mà Việt Nam hiện nhập khẩu khá nhiều từ EU bao gồm: sữa whey và các biến thể, bơ, pho
mát, sữa bột và kem dạng bột. Các sản phẩm này đang chiếm tỷ trọng nhỏ trong tiêu thụ các sản
phẩm sữa ở thị trường Việt Nam.

IV.

Tóm lược:
Hiệp định EVFTA mở ra cả cơ hội lẫn thách thức cho Việt Nam. Việc hiệp định này có hiệu lực sẽ
giúp cho tăng trưởng GDP của Việt Nam tăng thêm 0,48% điểm. Các ngành như Dệt may và Giày
dép là ngành được hưởng lợi nhiều nhất với tăng trưởng xuất khẩu đến năm 2035 đạt thêm 13,49
tỷ EUR. Tiếp theo là xuất khẩu các loại Thực phẩm và Dịch vụ kinh doanh, được dự kiến sẽ tăng
thêm 794 triệu EUR và 543 triệu EUR. Ở chiều ngược lại, do cạnh tranh mạnh đến từ xuất khẩu các
mặt hàng máy móc và thiết bị điện tử từ các nền kinh tế thuộc Liên Minh Châu Âu vào Việt Nam,
xuất khẩu các sản phẩm Thiết bị điện tử cùng với Các loại máy móc khác và linh kiện được dự báo
sẽ giảm nhẹ khoảng 196 và 32 triệu EUR.
Mặc dù được dự báo sẽ được hưởng lợi nếu hiệp định EVFTA có hiệu lực, ngành dệt may của Việt
Nam sẽ phải có những thay đổi để có thể thỏa mãn điều kiện về xuất xứ, qua đó có thể tận dụng
các ưu đãi về thuế quan mà hiệp định EVFTA mang lại. Trong ngắn hạn, những ngành như dệt
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may, giày dép còn gặp mức thuế cao hơn do phải giảm theo lộ trình, nhưng sau khoảng 5 năm kể
từ khi Hiệp định có hiệu lực hàng dệt may của Việt Nam sẽ có sức cạnh tranh lớn hơn trên thị trường
Châu Âu. Ngành sữa của Việt Nam được dự báo sẽ gặp phải cạnh tranh từ các sản phẩm sữa có
xuất xứ từ EU với ưu thế về chất lượng và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, do phân khúc sản phẩm
chính có phần lệch nhau, nên áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp sữa của Việt Nam là
không quá đá kể. Các ngành về rau quả, giầy dép hiện đang là thế mạnh của Việt Nam, và nếu vượt
qua được các tiêu chuẩn về kỹ thuật (đặc biệt là ngành rau quả) thì EVFTA sẽ tạo ra cú huých về
tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp đang theo đuổi nông nghiệp công nghệ cao hiện nay.
Ngoài các nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình cam kết giảm thuế của Hiệp định, những
ngành hàng khác cũng được hưởng lợi gián tiếp như: ngành logistics, các doanh nghiệp trong lĩnh
vực xây dựng cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Bởi, để tận dụng được
ưu thế của các Hiệp định thương mại, chắc chắn hệ thống luật pháp cùng cơ sở hạ tầng về đường
xá, giao thông, logistics cần phát triển mạnh để thích ứng với điều kiện phát triển cao hơn.
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Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấ p
thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích
này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay đổi mà
không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện
báo cáo phân tích này.
Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái luật.
Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
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