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THÁCH THỨC TỪ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO EU-VIỆT NAM 
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Đại học An Giang 

 

Tóm tắt: Kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang các nước Liên minh 

châu Âu (EU) đã có khởi sắc rõ rệt sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên 

minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực vào ngày 01/8/2020. Bài viết đánh giá 

những cơ hội và thách thức của xuất khẩu nông sản vào EU khi tham gia EVFTA và đưa 

ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, tận dụng những cơ hội do EVFTA mang 

lại. 

 

1. Đặt vấn đề 

Việc tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) thế hệ mới đã và đang 

tạo ra nhiều cơ hội cho nông sản Việt Nam tiến vào các thị trường tiềm năng. EU hiện 

đang là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu nông 

sản có tốc độ phát triển mạnh sau khi hiệp định EVFTA được đưa vào thực hiện vào 

tháng 8/2020. 

Maliszewska và cộng sự (2019) nhận định Hiệp định EVFTA sẽ có tác động rất 

lớn đối với Việt Nam, thậm chí vượt qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP). Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam có thể tận dụng đẩy mạnh 

tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, cũng như xóa đói giảm nghèo, 

nâng cao đời sống cho người dân. Theo Đỗ Thị Hòa Nhã và nhóm tác giả (2019), kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng liên tục trong giai đoạn vừa qua và còn 

nhiều tiềm năng phát triển là do những yếu tố như quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam 

và Liên minh Châu Âu duy trì khá ổn định và cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai bên ít 

có sự cạnh tranh. 

Các tác giả cũng chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến xuất khẩu của Việt Nam 

sang các quốc gia Liên minh Châu Âu còn chưa đạt được kì vọng bắt nguồn từ các vấn 

đề như: (i) trình độ công nghệ của Việt Nam còn yếu kém; (ii) EU là thị trường khó 

tính, duy trì hàng rào bảo hộ khá nghiêm ngặt; (iii) công tác phân phối hàng hóa chưa 
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hợp lý; (iv) EU vẫn chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ; và (v) 

các doanh nghiệp trong nước còn thiếu hiểu biết về thị trường EU. 

Năm 2020, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang EU đạt 3,39 tỷ USD, giảm 

5,4% so với năm 2019 do tác động của Đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kể từ sau khi 

EVFTA có hiệu lực, xuất khẩu nông sản sang thị trường này nhìn chung đã có xu 

hướng cải thiện, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của một số mặt hàng nông sản vào EU 

tăng tốc rõ rệt. Theo số liệu của Bộ Công Thương, ngay trong tháng 8/2020, kim 

ngạch xuất khẩu nông sản sang EU tăng 11,9% so với tháng 7/2020. Sang tháng 

9/2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản sang EU tăng tới 35% so với tháng 

8/2020. Trung bình giai đoạn từ tháng 8/2020 đến tháng 6/2021, giá trị kim ngạch xuất 

khẩu nông sản sang thị trường EU đã tăng trưởng ở mức 10% đạt 486 triệu USD. 

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 đã tăng 18,2% 

so với cùng kỳ năm 2020, đạt hơn 563,6 triệu USD. Trong thời gian tới, kim ngạch 

xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU ước tính sẽ đạt khoảng 5,5 tỷ 

USD/năm, chiếm tỷ trọng 15% tổng giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam (Báo 

Công Thương, 2021). 

Năm 2021 cũng là dấu mốc quan trọng đối với mặt hàng rau quả Việt Nam, khi 

các loại trái cây như vải, nhãn tươi đã được đưa vào hàng loạt hệ thống siêu thị thực 

phẩm tại Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức. Các loại hoa quả khác như thanh long, mít, xoài, bưởi 

cũng đang được đẩy mạnh xúc tiến thương mại để xuất khẩu sang EU (Báo Hải quan, 

2021). Hiện nay, EU là thị trường xuất khẩu thứ tư của rau quả Việt Nam và dự đoán 

trong tương lại gần có thể vươn lên vị trí cao hơn nhờ việc hưởng các ưu đãi theo hiệp 

định EVFTA. 

2. Thách thức và cơ hội đối với xuất khẩu nông sản Việt Nam vào EU sau 

EVFTA 

2.1. Thách thức 

Theo các cam kết kèm theo của EVFTA, yêu cầu về quy tắc nguồn gốc xuất xứ 

của EU cũng rất chặt chẽ, phải đáp ứng được yêu cầu về giới hạn tỷ lệ % tối đa được 

phép của nguyên liệu nhập khẩu. Các mặt hàng muốn được hưởng ưu đãi thuế quan thì 

nguyên liệu phải đáp ứng được hàm lượng nội khối nhất định (nguyên liệu có xuất xứ 

tại EU hoặc Việt Nam). Đây là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt bởi 
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nguồn nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay chủ yếu được nhập khẩu từ 

Trung Quốc hoặc các nước trong ASEAN. 

Thêm vào đó, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam chưa phát triển nên phần lớn 

nguồn nguyên, phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đều phải nhập khẩu. Từ những yêu 

cầu chặt chẽ về quy tắc xuất xứ như trên trong khi hơn 70% nguồn nguyên liệu Việt 

Nam phải nhập khẩu thì việc tìm ra giải pháp cho vấn đề đáp ứng quy tắc xuất xứ để 

được hưởng ưu đãi về thuế quan theo Hiệp định EVFTA chính là một thách thức lớn 

đối với ngành nông nghiệp. 

Hơn nữa, các yêu cầu bắt buộc về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của EU 

rất khắt khe và không dễ để đáp ứng. Tại Việt Nam, phương thức nuôi trồng và thực 

tiễn sản xuất vẫn chưa phù hợp để đáp ứng được các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. 

Để đáp ứng được các tiêu chuẩn, tuân thủ các quy trình theo chuẩn quốc tế đòi 

hỏi các doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động sản xuất hoặc phương pháp sản xuất, 

áp dụng công nghệ tiên tiến..., dẫn tới chi phí tuân thủ bị gia tăng, tạo áp lực về tài 

chính cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông 

sản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thông tin kịp thời, từ đó, thời gian các doanh 

nghiệp có được để đáp ứng các yêu cầu về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch đã bị 

giảm đáng kể, dẫn đến tăng chi phí hoặc có thể hạn chế khả năng xuất khẩu. 

Mặt khác, trong khi nhiều doanh nghiệp Việt còn khá thờ ơ với vấn đề sở hữu trí 

tuệ, thì đây lại là yêu cầu đặt lên hàng đầu từ phía EU. Một số điều khoản đòi hỏi về 

bảo hộ sở hữu trí tuệ của EU còn cao hơn đòi hỏi về quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức 

Thương mại thế giới. Trong khi đó tại Việt Nam, hiện tượng xâm phạm quyền sỡ hữu 

trí tuệ ngày càng nhiều. Một trong những nguyên nhân khiến các vụ việc vi phạm sở 

hữu trí tuệ vẫn diễn ra thường xuyên là do các doanh nghiệp chưa quan tâm đến vấn đề 

sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu của mình. 

Doanh nghiệp nông sản Việt Nam chỉ chú trọng tới số lượng xuất khẩu, chưa 

thực sự quan tâm đến xây dựng thương hiệu. 90% nông sản của Việt Nam chỉ được 

xuất khẩu dưới dạng thô, dù xuất đi sản lượng lớn, chất lượng cao nhưng lợi ích kinh 

tế mang lại thấp. Ngoài ra, chi phí bảo hộ tốn kém cũng là một vấn đề ảnh hưởng đến 

quyết định đăng ký bảo hộ của doanh nghiệp. Vì vậy, việc quan tâm xây dựng và phát 

triển thương hiệu đã và đang là vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay đối với các mặt hàng 

nông sản của nước ta. 
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Một thách thức nữa đặt ra là hiện nay nhiều chỉ dẫn địa lý của Việt Nam đang bị 

sử dụng trái phép. Ví dụ như, nhãn hiệu nước mắm Phú Quốc tràn lan trên thị trường, 

thậm chí Malaysia và Thái Lan cũng sản xuất nước mắm Phú Quốc. Một lý do cho 

thực trạng này là việc quản lý còn nhiều bất cập. Việc chưa có chế tài xử lý việc sử 

dụng trái phép thương hiệu khiến người tham gia sản xuất không mặn mà bảo hộ, làm 

mất giá trị sản phẩm. Đây là một trong những vấn đề mà Chính phủ và các Bộ ngành 

cần đặc biệt quan tâm. 

2.2. Thuận lợi 

Ngành Nông nghiệp Việt Nam được dự báo là một trong những ngành được 

hưởng lợi lớn nhất từ EVFTA. Hiệp định được ký kết trong giai đoạn nông nghiệp 

nước ta đang cấp bách cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản. 

EVFTA đã mở ra cơ hội lớn cho nền nông nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường và 

thâm nhập vào một thị trường đầy tiềm năng với hơn nửa tỷ dân có sức mua lớn. 

Các mặt hàng nông sản chủ chốt của Việt Nam vào Liên minh châu Âu là thủy 

sản, gạo, các sản phẩm trồng trọt, rau quả đều được hưởng mức thuế suất ưu đãi ngay 

sau khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. Đối với mặt hàng thủy sản, khoảng một nửa số 

dòng thuế tương đương với 840 dòng thuế, trong đó phần lớn ở mức từ 6% đến 22% sẽ 

về mức 0%. Một nửa số dòng thuế còn lại hiện đang ở mức từ 5% đến 26% sẽ về 0% 

sau khoảng thời gian 3 đến 7 năm. Mặt hàng gạo vốn không phải là mặt hàng chủ chốt 

xuất sang EU nhưng có kim ngạch xuất khẩu tăng đều trong những năm gần đây. 

Sau 3 đến 7 năm, thuế suất mặt hàng này cũng sẽ về 0%. Hầu hết các sản phẩm 

trồng trọt, rau quả đều được hưởng ưu đãi thuế khi nhập vào EU. Cụ thể 520 trong số 

556 dòng thuế về 0%. Hạt điều, cà phê, hạt tiêu đều về 0% ngay sau khi thực thi hiệp 

định. Không chỉ giảm thuế đối với các mặt hàng cụ thể, EU còn có cơ chế bảo hộ 39 

chỉ dẫn địa lý của Việt Nam như: vải Thanh Hà, vải Lục Ngạn, chè Tân Cương, nho 

Ninh Thuận, xoài Hòa Lộc, quýt Bắc Cạn, gạo Hải Hậu… Đây là một trong những 

điều kiện thuận lợi để nông sản Việt khẳng định được thương hiệu trên thị trường thế 

giới. 

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU của Việt Nam đạt 43,7 tỷ 

USD và nhập khẩu từ EU là 18,5 tỷ USD. Việc ký kết EVFTA mở ra cơ hội cho hàng 

nông sản Việt Nam được tiến sâu vào các nước trong Liên minh Châu Âu bao gồm 

những thị trường có tầng lớp trung lưu đông đảo và nhu cầu tiêu dùng cao. Trong 
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những năm gần đây, hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU gia tăng do Việt Nam 

được hưởng mức thuế quan ưu đãi từ Chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), là 

cơ chế ưu đãi thuế áp dụng để hỗ trợ các nước đang và kém phát triển xuất khẩu hàng 

hóa sang EU.  

Phía EU có quyền đơn phương rà soát định kỳ việc Việt Nam hoặc hàng hóa của 

Việt Nam có được tiếp tục hưởng ưu đãi hay không. Do vậy, cơ chế này không mang 

tính ổn định. Trong khi đó EVFTA là một cơ chế ưu đãi thuế quan ổn định và lâu dài 

cho cả hai bên. Hiệp định có mức độ tự do hóa thuế quan mạnh mẽ với gần 100% mặt 

hàng được xóa bỏ thuế nhập khẩu trong vòng 7 năm. 

Hiệp định EVFTA là một bước tiến cho Việt Nam trong quá trình tham gia sâu 

rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao trình độ của lực lượng sản xuất và phấn đấu 

tối đa hóa giá trị gia tăng nhận được. Đồng thời, doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam 

dễ dàng tiếp cận, tiến hành trao đổi mua bán với những thị trường khác có thỏa thuận 

thương mại tự do với EU, có thêm một nguồn nhập khẩu với giá cả hợp lý và chất 

lượng tốt hơn. 

EVFTA cũng mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam cơ hội tự hoàn thiện quy 

trình sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản trong quá trình nỗ lực phấn đấu để đáp 

ứng các tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn mà thị trường này đòi hỏi. Các rào 

cản kỹ thuật trong thương mại và các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an 

toàn thực phẩm (SPSS)... đã có những tác động nhất định tới ý thức của người sản 

xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian vừa qua. Điều này đòi hòi 

người sản xuất phải nâng cao công nghệ kỹ thuật trong quá trình sản xuất, bảo đảm các 

quy định an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm thực hiện các cam kết. Hiệp định EVFTA 

cũng tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp Việt Nam được nhập khẩu các loại máy 

móc, trang thiết bị hoặc nguyên phụ liệu, các giải pháp công nghệ đồng bộ phục vụ sản 

xuất nông nghiệp với mức giá hợp lý. 

Việc EVFTA được ký kết đã tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động trao đổi thương 

mại để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu, đáp ứng đúng các tiêu chuẩn chất 

lượng và an toàn mà thị trường này đòi hỏi. Những cam kết trong các lĩnh vực như 

phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ), các rào cản kỹ thuật 

trong thương mại (TBTs), các biện pháp kiểm dịch động thực vật và vệ sinh an toàn 

thực phẩm (SPSS)... đã có những tác động nhất định tới hoạt động xuất khẩu của Việt 
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Nam trong thời gian vừa qua, được cho là sẽ có những tác động tích cực hơn, đem lại 

những lợi ích đáng kể cho xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. 

3. Một số giải pháp 

3.1. Về phía Nhà nước 

Thứ nhất, Nhà nước cần có các chính sách để thúc đẩy áp dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất và chế biến hàng nông sản, góp phần thúc đẩy sản xuất có năng suất, chất 

lượng và hiệu quả. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đầu tư cho 

nghiên cứu và phát triển ngành nông nghiệp còn thấp, tương đương 0,2% GDP nông 

nghiệp, trong khi đó ở Braxin là 1,8%, Trung Quốc là 0,5%. Nông nghiệp Việt Nam 

vẫn còn sử dụng nhiều công nghệ lạc hậu, năng suất chất lượng thấp. Trong khi đó, EU 

là thị trường khó tính với những yêu cầu hết sức chặt chẽ về chất lượng. Do đó, Nhà 

nước cần có các chính sách ưu tiên để phát triển công nghệ kỹ thuật trong sản xuất, 

bảo quản, chế biến nông sản. 

Thứ hai Nhà nước cần khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vốn 

và công nghệ để phát triển sản xuất - kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, việc mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả có thể tạo điều kiện thuận lợi hỗ 

trợ cho doanh nghiệp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh, tập 

trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ như cho vay nông nghiệp nông thôn, 

công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp kinh doanh 

xuất khẩu hàng hóa nông sản,… 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đào tạo nhằm thay đổi tập quán sản xuất 

nông nghiệp của nông dân như kỹ thuật sản xuất nông sản sạch, an toàn theo tiêu 

chuẩn quốc tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ. 

Thứ tư, Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến nhanh chóng xây dựng 

và đăng ký thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa nhằm nâng cao uy tín trên thị trường 

và phòng tránh bị mất thương hiệu vào tay các doanh nghiệp nước ngoài. Riêng với 

nông sản, việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý nắm vai trò hết sức quan trọng. Đây là 

tiền đề giúp cho các sản phẩm của chúng ta khẳng định được thương hiệu của mình, có 

chỗ đứng vững vàng tại thị trường trong nước và thế giới. 

Thứ năm, một trong những thách thức lớn đối với nông sản Việt Nam khi bước 

vào thị trường EU là vấn đề xuất xứ. Chúng ta cần phát triển công nghiệp phụ trợ 

nhằm đảm bảo thỏa mãn yêu cầu về xuất xứ nguyên vật liệu của các mặt hàng nông 
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sản Việt Nam. Việc quy hoạch các cụm sản xuất công nghiệp phụ trợ, sản xuất, chế 

biến nông nghiệp tập trung, giảm tình trạng rải rác, manh mún và tự phát cũng là một 

chiến lược cần thiết. 

Ngoài ra, Nhà nước cần đẩy mạnh công tác thông tin như dự báo thị trường, 

thống kê, điều tiết sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ nông dân nhằm ứng phó kịp 

thời với những biến động bất lợi của kinh tế và thị trường thế giới. Bên cạnh đó, tiến 

hành nghiên cứu về thị trường tiếp cận, nhận định được những tiềm năng cũng như 

đánh giá được sức cạnh tranh của từng loại nông sản để tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp tiến vào thị trường EU. 

Thứ sáu, cần xây dựng hệ thống quy định và chế tài chặt chẽ về vấn đề bảo vệ 

môi trường và phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề hàng 

đầu được các nước châu Âu quan tâm. Do đó, Nhà nước cần tổ chức tuyên truyền nâng 

cao nhận thức cộng đồng về môi trường và có chế tài nghiêm khắc đối với hoạt động 

sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường. 

3.2. Về phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, các doanh nghiệp và hộ nông dân sản xuất chế biến nông sản xuất khẩu 

cần nâng cao chất lượng hàng nông sản phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong 

EVFTA và các thị trường đối tác quan trọng. Việt Nam có nhiều lợi thế về hàng hóa 

nông sản, tuy nhiên do phương thức canh tác, nuôi trồng không hợp lý, sử dụng nhiều 

hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật nên chất lượng hàng hóa hạn chế. Trong khi đó, thị 

trường hàng hóa nông sản hữu cơ thế giới đang phát triển nhanh, nhu cầu đối với mặt 

hàng hữu cơ tăng cao. 

Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu trong tương lai giúp đưa 

người nông dân tới gần hơn với nền sản xuất hiện đại, tạo nền tảng cho nông nghiệp 

phát triển, là tiền đề để doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tiến xa hơn, thâm nhập sâu 

vào thị trường EU. Song song với đó, doanh nghiệp và hộ gia đình cần chú trọng ứng 

dụng công nghệ như việc truy xuất nguồn gốc nông sản điện tử, giúp mở rộng thị 

trường xuất khẩu. 

Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung xây dựng thương hiệu cho nông 

sản Việt Nam. Là đất nước nông nghiệp, với nhiều mặt hàng nông sản có thế mạnh 

nhưng sản phẩm nông sản của Việt Nam có thương hiệu trên thị trường quốc tế rất hạn 

chế về số lượng. Phần lớn nông sản trong nước được xuất khẩu ở dạng thô, sau khi 
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nhập về, các doanh nghiệp nước ngoài chế biến và sử dụng tên, thương hiệu của họ, 

nên giá trị gia tăng thấp. Dù số lượng xuất khẩu lớn nhưng kim ngạch xuất khẩu sản 

phẩm nông sản không nhiều. Để tham gia vào việc xây dựng thương hiệu, doanh 

nghiệp cần lựa chọn mặt hàng có thể mạnh để quảng bá tại các hội chợ hàng nông 

nghiệp trong nước và nước ngoài, đưa thông tin về nông sản tới các các thị trường mục 

tiêu. 

Thứ ba, doanh nghiệp cần có chiến lược để thâm nhập sâu và rộng hơn vào thị 

trường xuất khẩu. Doanh nghiệp có thể áp dụng mở rộng thị trường theo chiều sâu như 

đẩy mạnh lượng tiêu thụ và kim ngạch xuất khẩu đối với các đối tác truyền thống của 

mình. Tại thị trường mà doanh nghiệp đã có sẵn đối tác, doanh nghiệp gia tăng số 

lượng khách hàng bằng việc nâng cao chất lượng, mẫu mã hàng nông sản, có các chính 

sách đãi ngộ... thể hiện ưu thế của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Với mở rộng thị 

trường theo chiều rộng, doanh nghiệp cần có các hoạt động nghiên cứu, dự báo nắm 

bắt được đặc điểm, thị hiếu của từng thị trường để chào bán các sản phẩm nông nghiệp 

phù hợp. 
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