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Tóm tắt: 

iệp định thương mại tự do VN – EU (EVFTA) là một trong những hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới có ý nghĩa rất quan trọng đối với VN sắp được 

kí kết và thực thi trong thời gian tới. Hiệp định có khả năng tác động mạnh 

mẽ đến các ngành kinh tế của VN nhất là các ngành xuất khẩu, nhập khẩu lớn. TP.HCM 

là trung tâm kinh tế của cả nước, thương mại hàng hóa giữa TP.HCM và các nước 

EU đang ngày càng phát triển do đó việc nghiên cứu đánh giá tác động của Hiệp định 

EVFTA đến các ngành kinh tế của TP.HCM có ý nghĩa quan trọng. Bằng cách sử dụng 

chỉ số thương mại Lợi thế so sánh thể hiện (RCA - Revealed Comparative Advantage) 

và mô hình lực hấp dẫn, nghiên cứu đã lượng hóa tác động của hiệp định này đối với 

các ngành kinh tế có lợi thế xuất khẩu và có thể gặp bất lợi do nhập khẩu từ EU khi cắt 

giảm thuế quan từ đó nêu ra các hàm ý chính sách cho chính quyền Thành phố và doanh 

nghiệp ứng phó và thích nghi khi hiệp định EVFTA có hiệu lực. 

Từ khóa: TP.HCM, EU, EVFTA, RCA, mô hình lực hấp dẫn, xuất khẩu, nhập 

khẩu. 
 

Abstract: 

The Vietnam-European Union Free Trade Agreement (EVFTA) is one of the important 

trade agreement to Vietnam and this Agreement is going to be signed and enforced in the 

near future. This agreement has strong impact on Vietnam’s economic sectors, not only 

export but import sectors. Ho Chi Minh City considered as an economic center where 

trade between this city and EU countries is developing; therefor, the impact assessement 

research of the Agreement is so necessary. By using the RCA (Revealed Comparative 

Advantage) and the Gravity Model, authors could estimate positive and negative impacts 

of the EVFTA to economic sectors. Moreover, thanks to the assessment, economic experts 

may give out some suggestions to Ho Chi Minh city government in taking policies to 

surport economic sectors  in tariff reducing condition. 
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