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Bối cảnh kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt

Nam hiện nay
•Diễn biến của đại dịch Covid 19 trên thế giới và Việt

Nam

•Tình hình suy thoái của kinh tế thế giới trong năm

2020 và sự phục hồi kinh tế toàn cầu 2021

•Sự phục hồi kinh tế của Việt Nam 2020 và 2021

•Kế hoạch phát triển kinh tế Việt Nam 2021-2025

• Dự báo kinh tế toàn cầu 2021-2025

•Dự báo thương mại toàn cầu 2021-2025



 Nội dung của Hiệp định

 Thương mại hàng hóa

 Nguyên tắc xuất sứ

 Thương mại dịch vụ và đầu tư

 Dịch vụ ngân hàng

 Dịch vụ bảo hiểm

 Dịch vụ viễn thông

 Dịch vụ phân phối

 Mua sắm chính phủ

 Sở hữu trí tuệ

 DN nhà nước

 Thương mại điện tử

 Minh bạch hóa

 Thương mại và phát triển bền vững

Tổng quan về EVFTA



CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC DOANH NGHIỆP 

VIỆT NAM

 CƠ HỘI:

 Tăng sức cạnh tranh vì ưu đãi thuế

 DN sẽ được hưởng những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến đến từ thị 
trường EU

 Các chính phủ EU sẽ mở cửa thị trường mua sắm công cho các DN Việt 
Nam

 Quyền sở hữu trí tuệ của các DN Việt Nam được bảo đảm

 Các nhãn hiệu quốc gia và thương hiệu các sản phẩm VN được bảo vệ

 Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho tất cả các DN

 Thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử

 Thúc đẩy Chính phủ hổ trợ các DN đặc biệt các DNNVV cải thiện chế 
độ lao động và tổ chức công đoàn

 Tạo điều kiện cho VN hội nhập vào thị trường tài chính EU và tạo thuận 
lợi cho việc tìm kiếm nhà đầu tư của EU



 THÁCH THỨC

 Đáp ứng các quy tắc về xuất sứ

 Minh bạch hóa các thông tin về pháp lý, sổ sách kế toán, nguồn gốc 
xuất sứ, an toàn vệ sinh thực phẩm của DN

 Tuân thủ các qui định về quyền sở hữu trí tuệ, trong khi nhiều DN sử 
dụng các phần mềm điện tử mà không có bản quyền

 DN Việt sẽ đối diện với cạnh tranh trên sân nhà khi các DN EU xâm 
nhập vào thị trường VN

 Cách quản trị và quản lý DN kiểu gia đình của DN VN sẽ trở nên lỗi 
thời khi VN hội nhập toàn cầu

 Trình độ ngoại ngữ yếu kém của lãnh đạo và cán bộ DN Việt là trơ 
ngại cho hội nhấp

 Cách giao tế của doanh nhân Việt không phù hợp với cách giao tiếp 
và kinh doanh của doanh nhân EU

 Tính tuân thủ luật pháp, qui ước quốc tế và các qui định của EVFTA 
của DN Việt còn thấp, ảnh hưởng đến uy tín DN Việt



Triển vọng kinh tế VN dưới tác động 

của các HĐTM quốc tế và tình hình thế 

giới
 Tác động của CPTPP

 Triển vọng của CPTPP với sự trở lại của Mỹ?

 Tác động của EVFTA

 Tác động của RCEP

 Tình hình chính trị thế giới và sự phân cực của thế 
giới có ảnh hưởng thế nào đến thương mại toàn cầu

 Vị trí của Việt Nam hiện nay và trong tương lai trong 
bản đồ kinh tế thế giới


