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Nguồn: https://solieukinhte.com/loai/thuong-mai/xuat-khau/

Kim ngạch xuất khẩu năm 2020/ Export turnover in 2020

… Đức vẫn vững vàng/ Germany is still strong
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Kinh doanh với thị trường Đức – XK quan trọng như NK

Doing business with German market – Export is as important as import



Nguồn/Source: https://www.vietnam-briefing.com
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Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đức/German SMEs

.... các nhà vô địch ẩn danh/anonymous champions (GS. Hermann Simon)



Nguồn / Source: Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) 

Nguyên tắc 1: Khai thác cơ hội EVFTA từ hợp tác liên kết với DN 

vừa và nhỏ thay vì chỉ tìm kiếm “Đại bàng”

97% là DNN&V / 
97% is SMEs

Tỷ lê doanh

nghiệp xuất

khẩu Đức / 
Percentage of 

German export 

enterprises

Mercosur

- 12.500 doanh nghiệp / 
enterprises

- 72% DNN&V / SMEs

- 35% thuế nhập khẩu xe

hơi / import tariffs of automobiles

Việt Nam / Vietnam

- Giá trị xuất khẩu: 3,7 tỷ

Euro / Export value: 3.7 billion Euro

- 69% DNN&V / SMEs

- đến 78% thuế nhập khẩu

xe hơi / up to 78% import tariffs of 

automobiles

Principle 1: 

Exploiting EVFTA opportunities from cooperation with SMEs instead of 

just looking for "Eagle"



Cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức / 
Opportunities for German SMEs

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO EVFTA / 
EU-VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT (EVFTA)

Tự do hóa thị 

trường Dịch vụ / 
Service market 

liberalization

Tham gia mua 

sắm Chính phủ, 

DNNN / Government 

procurement, SOEs

Cắt giảm thuế 

quan và hàng 

rào thương mại / 
Reduction of tariffs and 

trade barriers

Thế hệ mới gồm cả những lĩnh vực "phi truyền thống" / The new 

generation FTA includes 'non-traditional' fields



Mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Đức / 
Key export products to Germany

Fußzeile | Datum | Vortragender, Arial regular 10 pt

Other machinery, equipment, spare parts

Footwear

Textiles and garments Coffee

Mobile phones and accessories

Computers, electronic products and 

components

Khai thác EVFTA hiệu quả/ Exploit EVFTA effectively



Hiệu quả so với Mercosur / More effectively 

compared to Mercosur

Germany Imports from Vietnam

Germany Imports from Brasil

Germany Imports from Argentina

Germany Imports from Uruguay

Germany Imports from Paraguay

Nguồn / Source: TRADINGECONOMICS.COM, Federal Statistical Office, Germany



Nguồn / Source: DIHK 2021: https://export-app.de

Nguyên tắc 2: Khai thác cơ hội EVFTA từ nâng cao năng lực sản

xuất nội địa thay vì chỉ tăng năng lực xuất khẩu

Tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến đầu tư ra nước ngoài / 
Percentage of businesses planning to invest abroad

(đơn vị / Unit: %)

Động cơ của doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài / 
Motives of businesses to invest abroad

(đơn vị / Unit: %)

Tiết kiệm chi phí Chế biến, chế tạo cho thị trường mới Phân phối và dịch vụ khách hàng

Principle 2: 

Exploiting EVFTA opportunities from improving domestic production 

capacity instead of only increasing export capacity



Nguồn / Source: DIHK 2021: https://export-app.de

Tiết kiệm chi phí - Cost savings

Chế biến, chế tạo cho thị trường mới/ 
Processing and manufacturing for new markets

Phân phối và dịch vụ khách hàng / 
Distribution and customer service

Động cơ đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp công nghiệp

theo khu vực / Motives for foreign investment of industrial businesses by region



Nguồn / Source: DIHK 2021: https://export-app.de

Lĩnh vực thu hút đầu tư & động cơ của doanh nghiệp công nghiệp Đức / 
Areas of investment attraction & motives of German industrial businesses

Chế tạo xe hơi / 
Automotive Manufacturing

Chế tạo máy / 
Machinery manufacturing

Công nghiệp dược phẩm / 
Pharmaceutical industry 

Điện tử / 
Electronics



Chi phí / 
Cost

Kết nối thị trường / 
Market connection

Kênh phân phối, CSKH / 
Distribution channel, customer service

Động cơ đầu tư nước ngoài trong

lĩnh vực chế tạo xe hơi / Motives for foreign 

investment in automotive manufacturing
(Tỷ lệ %) 

Động cơ đầu tư nước ngoài trong

lĩnh vực chế tạo máy / Motives for foreign 

investment in Machinery manufacturing
(Tỷ lệ %) 

Nguồn / Source: DIHK 2021: https://export-app.de

Kênh phân phối, CSKH / 
Distribution channel, customer service

Kết nối thị trường
Market connection

Chi phí / 
Cost



Nguyên tắc 3: Khai thác cơ hội EVFTA từ cập nhật tiêu chuẩn

EU thay vì chỉ nâng cao chất lượng sản phẩmPrinciple 3: 

Exploiting EVFTA opportunities from updating EU’s standards instead of just 

improving product quality



KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM / 
DIFFICULTIES OF VIETNAMESE BUSINESSES

Ngành phụ trợ và lao 

động có tay nghề / Supporting 

industries and skilled workers

-----

Đạt những loại tiêu chuẩn 

nào? / What standards are met?

Tích lũy nguồn lực và 

vốn tài chính / Accumulating 

resources and financial capital

-----

Quy mô cung ứng bao 

nhiêu? / How big is the supply 

scale?

Mô hình tổ chức sản 

xuất / Manufacturing 

Organization Structure

-----

Thoả mãn quy tắc xuất 

xứ không? / Meeting rules of 

origin?



Nghiên cứu ứng dụng mô 
hình khu công nghiệp sinh 

thái / Research on application of eco-

industrial park model

Nghiên cứu thực hành trách 

nhiệm xã hội trong DN & 

HTX nông nghiệp / Research on 

social responsibility practice in 

agricultural enterprises & cooperatives

• từ 4/2020 / From 4/2020

• VASS-IES; Sở NN&PTNT tỉnh 

Sơn La / VASS-IES; Department of 

Agriculture and Rural Development of 

Son La province

• Bộ tiêu chí CSR / CSR Criteria 

Nghiên cứu phát triển mô 
hình kinh tế tuần hoàn trong 

sản xuất nông nghiệp / 
Research on development of circular 

economy models in agricultural 
production

Một số dự án hỗ trợ của Viện FNF Việt Nam / 

Some support projects of the FNF Vietnam

Thúc đẩy xuất nhập khẩu hiệu quả giữa Việt Nam và Đức / Promoting efficient import and 

export between Vietnam and Germany 

• từ 10/2021 / From 10/2021

• VASS-VIE; UBND tỉnh Hưng 

Yên; Ban quản lý KCN; Sở 

Kế hoạch và Đầu tư / VASS-VIE, 

People's Committee of Hung Yen province; 

Industrial Park Management Board; 

Department of Planning and investment

• từ 11/2021 / From 11/2021

• MPI-CIEM

• Doanh nghiệp / Enterprises



Xin trân trọng cám ơn!
Thank you!


