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Tóm tắt 
iệp định thương mại tự do VN – EU (EVFTA) sẽ giúp VN mở rộng thị trường 

cho các sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà VN có lợi thế, 

góp phần thay đổi mô hình tăng trưởng và thúc đẩy tạo việc làm. Theo đánh 

giá của Phòng Thương mại châu Âu tại VN (Eurocharm), một khi Hiệp định thương mại 

tự do VN – EU (EVFTA) được ký kết, xuất khẩu của VN sang EU sẽ tăng 30-40% và xuất 

khẩu của EU vào VN cũng sẽ tăng 20-25%. Đồng thời, Hiệp định này cũng trở thành 

động lực thúc đẩy VN đẩy mạnh hơn nữa công cuộc thực hiện cải cách thể chế, cải thiện 

môi trường kinh doanh. Hiệp định thương mại tự do VN – EU (EVFTA) có tác động lớn 

đến nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ…. Tuy nhiên, bài viết này chỉ tập 

trung nghiên cứu về những tác động của Hiệp định thương mại tự do VN – EU đến xuất 

nhập khẩu của các ngành công nghiệp VN. 
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Abstract 

EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) will help Vietnam expand the market 

for export products, especially in fields where Vietnam has advantages, contributing to 

changing the growth model and boosting employment generation. A Multilateral Trade 

Assistance Project (MUTRAP) study indicated that the EVFTA would help increase 

Vietnamese exports by 4-6 percent annually within the next decade. According to the 

European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham), once EVFTA was signed, 

Vietnam’s exports to the EU will increase by 30-40% and export EU exports to Vietnam 

will increase by 20-25%. At the same time, the Agreement will become a driving force 

Vietnam to further promote the implementation of institutional reform, improving the 

business environment. EVFTA has a major impact on many sectors: agriculture, industry, 

services .... However, this article focuses research on the EVFTA impact on import-export 

of Vietnam industry. 
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