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TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU  

MẶT HÀNG THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG EU 

Trần Thị Lâm 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt: Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam hay EVFTA là 1 

trong 2 thỏa thuận thương mại tự do của Việt Nam có phạm vi cam kết rộng và mức độ 

cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Ngày 21 tháng 1 năm 2020, Ủy ban 

Thương mại Quốc tế Liên minh châu Âu đã thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp 

định EVFTA. Việc ký kết Hiệp định EVFTA hứa hẹn sẽ đem lại tác động tích cực đến 

hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, đặc biệt là hoạt động xuất 

khẩu các mặt hàng chủ lực của Việt Nam, một trong số đó phải kể đến mặt hàng thủy 

sản. Nghiên cứu này dựa theo việc phân tích lợi thế so sánh của Việt Nam và EU đối 

với mặt hàng thủy sản để làm rõ tác động cũng như cơ hội từ Hiệp định EVFTA. 

Từ khóa: Hiệp định EVFTA, Việt Nam, EU, xuất khẩu, mặt hàng thủy sản. 

1. TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH EVFTA 

Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam hay EVFTA là một 

thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU. EVFTA là một 

hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng 

thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trong khuôn 

khổ EVFTA, hai bên cam kết sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99% số dòng thuế. Trong đó, 

EU cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi EVFTA có hiệu lực đối với 85,6% số dòng thuế 

trong biểu thuế và trong vòng 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực; xóa bỏ 99,2% số 

dòng thuế trong biểu thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang 

EU. Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan ngay sau khi EVFTA có hiệu lực cho 65% số 

dòng thuế trong biểu thuế của EU và trong vòng 10 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, 

sẽ xóa bỏ 98,3% số dòng thuế, tương đương 98% kim ngạch xuất khẩu của EU sang 

Việt Nam. Hiệp định gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ kèm 

                                                           
 Tác giả liên hệ: SĐT: 0348798448 
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theo với các nội dung chính là: thương mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam 

kết mở cửa thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện 

pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT), 

thương mại dịch vụ (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, 

phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở 

hữu trí tuệ, thương mại và Phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, các vấn 

đề pháp lý - thể chế. 

2. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG LIÊN MINH CHÂU ÂU 

THEO LỢI THẾ SO SÁNH 

Lợi thế so sánh còn được gọi đầy đủ là lợi thế so sánh hiện hữu (Revealed 

Comparative Advantage – RCA), là chỉ số được sử dụng để đánh giá khả năng xuất 

khẩu một loại hàng hóa nào đó của một quốc gia, từ đó chỉ ra liệu quốc gia đó có lợi 

thế so sánh đối với mặt hàng đó hay không. Công thức tính RCA như sau:  

RCAij=
xij/Xit

xwj/Xwt

 

Trong đó, 𝑥𝑖𝑗 và 𝑥𝑤𝑗 lần lượt là giá trị xuất khẩu hàng hóa j của quốc gia i và 

của thế giới, 𝑋𝑖𝑡 và 𝑋𝑤𝑡 lần lượt là tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia i và của thế giới. 

Nếu chỉ số RCA lớn hơn 1, quốc gia i sẽ có lợi thế so sánh trong mặt hàng j và ngược 

lại, nếu chỉ số RCA nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì quốc gia i sẽ không có lợi thế so sánh trong 

mặt hàng j. Khi một quốc gia i có lợi thế so sánh đối với một mặt hàng nào đó ký kết 

các hiệp định thương mại với một quốc gia hoặc khu vực j không có lợi thế so sánh đối 

với mặt hàng đó thì điều này sẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mặt hàng đó từ quốc gia 

i sang quốc gia hoặc khu vực j. 

Theo công thức tính RCA và các số liệu về kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 

Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, kinh ngạch xuất khẩu thủy sản của 

thế giới và tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới, có thể dễ dàng tính RCA của Việt 

Nam với mặt hàng thủy sản. Bảng 1 cho thấy, tuy RCA của Việt Nam đối với mặt hàng 

thủy sản liên tục giảm trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, nhưng RCA vẫn luôn ở 

mức lớn hơn 1 rất nhiều, giao động trong khoảng từ 4,9 đến 6,7. Điều này cho thấy, 

Việt Nam rất có lợi thế so sánh đối với mặt hàng thủy sản. 
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Bảng 1: Lợi thế so sánh RCA của Việt Nam đối với mặt hàng thủy sản 

Năm Kim ngạch 

xuất khẩu 

thủy sản 

của Việt 

Nam 

(Tỷ USD) 

Kim ngạch 

xuất khẩu 

thủy sản 

của thế giới 

(Tỷ USD) 

Tổng kim 

ngạch xuất 

khẩu của 

Việt Nam 

(Tỷ USD) 

Tổng kim 

ngạch xuất 

khẩu của thế 

giới 

(Tỷ USD) 

RCA của Việt 

Nam đến mặt 

hàng thủy sản 

2015 6,72 101,586 162,02 16.339,77 6,671336249 

2016 7,05 110,778 176,58 15.881,86 5,723943502 

2017 8,3 119,882 215,12 17.550,87 5,648613685 

2018 9 126,134 242,97 19.284,58 5,663277886 

2019 8,54 124,026 264,19 18.754,62 4,888066142 

Nguồn: Trade map và tính toán của tác giả 

Tương tự, dựa và công thức (1) và số liệu về kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 

EU, tổng kim ngạch xuất khẩu của EU, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của thế giới, tổng 

kim ngạch xuất khẩu của thế giới, cũng dễ dàng tính được RCA của EU đối với mặt 

hàng thủy sản tương đối thấp, giá trị giao động trong khoảng 0,6 đến 0,7 luôn nhỏ hơn 1. 

Điều này cho thấy Liên minh châu Âu không có lợi thế so sánh về mặt hàng thủy sản. 

Bảng 2: Lợi thế so sáng RCA của EU với mặt hàng thủy sản 

Năm Kim ngạch 

xuất khẩu 

thủy sản 

của EU 

(Tỷ USD) 

Kim ngạch 

xuất khẩu 

thủy sản của 

thế giới 

(Tỷ USD) 

Tổng kim 

ngạch xuất 

khẩu của 

EU 

(Tỷ USD) 

Tổng kim 

ngạch xuất 

khẩu của thế 

giới 

(Tỷ USD) 

RCA của EU 

đến mặt hàng 

thủy sản 
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2015 22,612 101,586 5.241,02 16.339,77 0,693961979 

2016 25,166 110,778 5.207,27 15.881,86 0,692870115 

2017 26,856 119,882 5.704,45 17.550,87 0,689243219 

2018 28,771 126,134 6.265,54 19.284,58 0,702059934 

2019 27,851 124,026 6.727,10 18.754,62 0,626049047 

Nguồn: Trade map và tính toán của tác giả 

Như vậy, thông qua việc phân tích lợi thế so sánh RCA đối với mặt hàng thủy 

sản của Việt Nam và EU, có thể kết luận như sau: Việt Nam rất có lợi thế so sánh đối 

với mặt hàng thủy sản, trong khi đó EU không có lợi thế so sánh đối với mặt hàng này. 

Do đó, sau khi ký kết Hiệp định EVFTA, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt 

Nam tăng cường xuất khẩu mặt hàng thủy sang EU.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Bộ Công Thương (2020), Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu (EVFTA). 

2. Bộ Ngoại giao Việt Nam (2020), Quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU). 

3. Vũ Thanh Hương (2016), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Tác động 

đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam, Luận án Tiến 

sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

4. Trần Văn Tuấn (2020), Phân tích tác động của Hiệp định EVFTA đến hoạt động 

xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU, Chuyên mục nghiên cứu khoa học 

sinh viên số 1-2020, Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

5. Trade map. 
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TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

Phạm Đức Vượng 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 

Tóm tắt: Virus Corona mới (Covid-19, SARS CoV-2) là một dạng mới của 

Coronavirus gây nhiễm trùng cấp tính với các triệu chứng hô hấp. Kể từ đầu tháng 2 

năm 2020, vi rút đã lan rộng bên trong Trung Quốc và lan đến một số quốc gia khác. 

Vào ngày 11/03/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch 

toàn cầu. Đại dịch này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu mà trong 

đó có Việt Nam. Bài dưới đây, xem xét ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền 

kinh tế 6 tháng đầu năm 2020, trên các khóa cạnh: hoạt động thu hút FDI, tình hình kinh 

doanh của doanh nghiệp, tình hình thất nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu.  

Từ khóa: Đại dịch toàn cầu, COVID-19, Việt Nam, kinh tế 6 tháng đầu năm 2020. 

1. TỔNG QUAN VỀ ĐẠI DỊCH COVID-19 

Gây ra bởi virus SARS-CoV-2, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và trở thành một 

đại dịch bệnh truyền nhiễm. Từ những ca đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, 

Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019, dịch bệnh bắt đầu lan rộng với diễn biến phức tạp 

trên phạm vi toàn cầu. COVID-19 đã lây lan hơn 200 quốc gia và các vùng lãnh thổ chỉ 

trong vòng 6 tháng, gây ra những ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của kinh tế - xã hội. Tăng 

trưởng kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng suy thoái trong năm 2020, thương mại suy 

giảm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nhu cầu sử dụng bị hạn chế nên giá dầu thô bị giảm 

mạnh; nạn thất nghiệp tăng cao. 

Sự suy thoái toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, nhiều ngành 

bị ảnh hưởng nặng nề. Tốc độ tăng trưởng Việt Nam tuy không bị sụt giảm mạnh tới 

âm, nhưng đạt mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, chỉ 1,18%. Trong 6 tháng đầu 

năm, do hạn hán, ngập mặn và dịch tả lợn Châu Phi đã gây ra nhiều khó khăn trong sản 

xuất nông nghiệp. Do giá nguyên liệu và xuất khẩu giảm mạnh, sản xuất thủy sản còn 

                                                           
 Tác giả liên hệ: SĐT: 0942000579 

  Email: ducvuong.rces@gmail.com 
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gặp nhiều khó khăn. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng thấp nhất so 

với cùng kỳ 2011-2020 do ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh với 2,71%. Tuy nhiên, từ tháng 

5 sản xuất công nghiệp bắt đầu có dấu hiệu tích cực trở cùng sản xuất lâm nghiệp. 

Thương mại và du lịch liên tục phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19. 

2. HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI 

2.1. FDI vào Việt Nam trước đại dịch COVID-19 

Năm 2019, tổng vốn FDI Việt Nam thu hút được hơn 38 tỷ USD, có tổng cộng 

3883 dự án FDI mới và tổng vốn đăng ký mới là 16,75 tỷ USD. Các dự án mới cũng có 

quy mô vốn nhỏ hơn, giảm từ 5,9 triệu USD năm 2018 xuống 4,3 triệu USD năm 2019. 

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2019, có 30.827 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 

362,58 tỷ USD. Đã có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, dẫn 

đầu là Hàn Quốc với 7,92 tỷ USD, tiếp theo là Hồng Kông với 7,87 tỷ USD, đứng thứ 

3 là Singapore với 4,5 tỷ. Cụ thể, lĩnh vực chế biến chế tạo dẫn đầu dòng vốn đầu tư với 

24,56 tỷ USD, chiếm 64,6% tổng vốn, tiếp đến là ngành bất động sản thu hút 3,8 tỷ 

USD, chiếm 10,2%, tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ và các hoạt động khoa 

học công nghệ. Tình hình xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tăng 4,2% so với 

cùng kỳ năm ngoái, đạt 181,35 tỷ USD, chiếm 68,8% kinh ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu 

của khu vực đầu tư nước ngoài cũng tăng 2,5% so với cùng kỳ, đạt gần 145,5 tỷ USD, 

và chiếm 57,4% kim ngạch nhập khẩu. Nhìn chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất 

siêu gần 35,86 tỷ. Mặc dù doanh nghiệp trong nước nhập siêu lên đến 25,9 tỷ USD 

nhưng nhờ sản lượng xuất siêu tới từ khu vực đầu tư nước ngoài giúp cho cán cân 

thương mại của Việt Nam thặng dư 9,9 tỷ USD trong năm 2019. Theo như tờ báo Forbes 

Việt Nam, Việt Nam tiếp tục chứng kiến dòng vốn đầu tư dưới hình thức mua cổ phần 

có xu hướng tăng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng số vốn đầu tư nước ngoài. 

Lượng góp vốn cổ phần công ty trong nước lên đến 9.842 lượt với tổng giá trị 15,47 tỷ 

USD - tăng 56,4% so với cùng kỳ 2018. Theo Cục đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh 

suy giảm chung của dòng FDI toàn cầu, việc vẫn duy trì được mức tăng trưởng vốn thực 

hiện là thành quả đáng khích lệ. Năm 2019 ghi nhận dấu mốc kỷ lục về việc thu hút vốn 

FDI của Việt Nam trong hơn 30 năm mở cửa hội nhập quốc tế. 

2.2. FDI vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 



Chuyên mục Nghiên cứu Khoa học Sinh viên, Số 2.2020/UEB Catalogy of Student Science Research, No.2.2020 

 

12 
 

Ảnh hưởng nặng nề từ Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều tổn hại cho công tác 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 

ngày 20/6/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà 

ĐTNN đạt 15,67 tỷ USD, chỉ bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, nước ta đã 

cấp phép mới cho 1418 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với số vốn đăng ký đạt 8,44 tỷ 

USD. Có 526 dự án đã được cấp phép từ trước đăng ký tăng vốn đầu tư đạt 3,7 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, có 4.125 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng 

giá trị góp vốn đạt 3,51 tỷ USD. Tính lũy kế đến tháng 6/2020, có 98 quốc gia, lãnh thổ 

hợp tác đầu tư với Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Singapore, Thái Lan đứng thứ hai và 

tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.  

Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam dưới tác động của Covid-19 vẫn tiếp tục 

giảm. Xuất khẩu (tính cả dầu khô) giảm gần 7% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 79.8 tỷ 

USD, chiếm 65,9% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt gần 65,6 

tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ và chiếm 56% kim ngạch nhập khẩu cả nước. Mặc 

dù so với cùng kỳ năm ngoái xuất nhập khẩu của khu vực ĐTNN có giảm nhưng vẫn 

xuất siêu gần 14,2 tỷ USD kể cả dầu thô và 13,4 tỷ USD nếu không tính dầu thô, bù đắp 

phần nhập siêu 10,2 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu hơn 4 tỷ 

USD. 

Trong tổng số 18 ngành nghề thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào 6 

tháng đầu năm 2020, đứng đầu vẫn là Công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn 

đăng ký đạt trên 8 tỷ USD bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, 

mua cổ phần và chiếm 51,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là lĩnh vực Sản xuất, 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đứng thứ hai, Hoạt 

động kinh doanh bất động sản đứng thứ ba và một số lĩnh vực khác. 

Xét về mặt đối tác, Singapore là nhà đầu tư đứng đầu có các dự án đầu tư được 

cấp phép mới trong 6 tháng đầu năm 2020 tại Việt Nam với số vốn lên đến 5,44 tỷ USD, 

chiếm 34,7% tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam. Đứng thứ hai là Thái Lan trên 1,58 tỷ 

USD, Trung Quốc trên 1,58 tỷ USD, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc 

gia, lãnh thổ khác.  
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3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

3.1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, cả nước có hơn 62 nghìn doanh nghiệp đăng 

ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 697,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động 

đăng ký là 507,2 nghìn lao động, giảm 7,3% về số doanh nghiệp, giảm 19% về vốn đăng 

ký và giảm 21,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 25,2 

nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16,4% so với 6 tháng đầu năm 2019, 

nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 

6 tháng lên 87,2 nghìn doanh nghiệp, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trung bình 

mỗi tháng có 14,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. 

Trong 6 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 29,2 nghìn 

doanh nghiệp, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước; 19,6 nghìn doanh nghiệp ngừng 

hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 10,2%; 7,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ 

tục giải thể, giảm 5%, trong đó có 6,6 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ 

đồng, giảm 6,4%; 108 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 0,9%.  

3.2. Thực trạng khu vực doanh nghiệp dưới tác động của COVID-19 

Theo điều tra của Tổng cục thống kê (10/4/2020-20/4/2020), có tới 85,7% số 

doanh nghiệp trên phạm vi cả nước bị tác động của dịch Covid-19.  

Theo quy mô, các doanh nghiệp có quy mô càng lớn, tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác 

động từ dịch Covid-19 càng cao. 

Nhóm doanh nghiệp lớn (hiện chiếm 2,8% tổng số doanh nghiệp) là nhóm có tỷ 

lệ doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhất với 92,8%; tỷ lệ này của nhóm doanh nghiệp 

vừa là 91,1%, nhóm doanh nghiệp nhỏ là 89,7%; và nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ (hiện 

chiếm 62,6% toàn bộ doanh nghiệp) là 82,1%. 

Theo khu vực kinh tế, tại thời điểm hiện nay, khu vực công nghiệp và xây dựng 

và khu vực dịch vụ đang chịu nhiều tác động nhất từ dịch Covid-19 với tỷ lệ doanh 
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nghiệp bị tác động lần lượt là 86,1% và 85,9%; trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sản chịu ảnh hưởng ít hơn với 78,7%. 

Đáng chú ý, một số ngành kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực 

của dịch Covid-19 cao, điển hình như: ngành hàng không 100%; ngành dịch vụ lưu trú 

97,1%; dịch vụ ăn uống 95,5%; hoạt động của các đại lý du lịch 95,7%; giáo dục và đào 

tạo 93,9%; tiếp đến là các ngành dệt, may, sản xuất da, các sản phẩm từ da, sản xuất các 

sản phẩm điện tử, sản xuất ô tô đều có tỷ lệ trên 90%. 

4. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP 

Sự bùng phát của đại dịch Sars-Covid-2 gây nên tình trạng thất nghiệp và thiếu 

việc làm của lực lượng lao động gia tăng mạnh. Theo Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Lao 

động, Thương binh và Xã hội, đại dịch Covid-19 tác động trên toàn thế giới trong đó có 

cả những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, điều này khiến cho chuỗi cung 

ứng nguyên vật liệu gặp gián đoạn, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp và đình trệ. Hệ quả 

của việc này là các công ty không có nguyên vật liệu sản xuất và đơn đặt hàng, dẫn đến 

công nhân không có việc làm và thất nghiệp. Cùng với đó là việc giãn cách xã hội, tạm 

ngưng hoạt động nhiều nhà máy, dịch vụ, cửa hàng; nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp 

bị phá sản phải đóng cửa cũng gây ảnh hưởng lớn đến lực lượng lao động. 

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, cả nước có 

30,8 triệu người thuộc lực lượng lao động trên 15 tuổi bị ảnh hưởng bao gồm bị mất 

việc, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm thu nhập, giờ làm... Lực lượng lao động 

trong hai quý đầu năm giảm 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm trước; cùng với đó là 

tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cũng bị giảm 2,8% so với hai quý đầu 2019. Đặc biệt, 

chỉ trong quý II/2020, dịch bệnh bùng phát mạnh khiến lực lượng lao động giảm 2,2 

triệu người, đây là mức giảm sâu kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Tính chung trong 2 

quý đầu 2020, số người thất nghiệp là 1.227,2 nghìn người. Trong đó số người thất 

nghiệp trong độ tuổi lao động tăng 123,9 nghìn người, đạt mức gần 1,2 triệu người; số 

thanh niên từ 15 – 24 thất nghiệp đạt 451,6 nghìn người, chiếm 38,2% trong tổng số 

người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp tăng gấp gần 1,14 lần so với cùng kỳ năm trước, 

chạm mức 2,26%. Trong đó tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,47%, một con 

số không phải thấp khi tỷ lệ thất nghiệp bình thường các năm trước của Việt Nam chỉ 
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đạt mức trung bình 2%; tỷ lệ thất nghiệp của nhóm thanh niên từ 15 – 24 tuổi đạt mức 

7%, tăng gấp gần 1,1 lần so với cùng kỳ 2019.  

Tình trạng thất nghiệp tăng cao đồng nghĩa với thu nhập và tiêu dùng suy giảm. 

Khi tiêu dùng suy giảm thì doanh số các doanh nghiệp trong nền kinh tế cũng gặp khó 

khăn hơn dẫn tới việc doanh nghiệp phải cắt giảm nhân công, tạm ngừng hoạt động, phá 

sản… Khi người dân thất nghiệp và doanh nghiệp đóng cửa, Chính phủ sẽ vừa phải chịu 

áp lực về chi phí hỗ trợ người thất nghiệp; vừa chịu áp lực thuế, nguồn thu từ doanh 

nghiệp, cá nhân bị suy giảm trong khi cần kích cầu nền kinh tế, đẩy mạnh chi phí. Ảnh 

hưởng của thất nghiệp đến nền kinh tế Việt Nam là không hề nhỏ. Vì thế ngay bây giờ 

rất cần Chính phủ có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Bên 

cạnh đó người lao động phải chủ động nâng cao tay nghề, trình độ để đáp ứng yêu cầu 

nhà tuyển dụng và người dân cả nước cần phải tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ nước 

Việt Nam, không để dịch Covid-19 tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng. 

5. HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 

Trái với lo ngại, tác động ban đầu của dịch nCoV đối với hoạt động thương mại 

của Việt Nam là chưa thực sự nghiêm trọng. Trong giai đoạn từ 16/1/2020 cho đến 

15/2/2020. Lượng xuất khẩu đạt 16,9 tỷ USD (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019). 

Lượng nhập khẩu đạt 16,8 tỷ USD (tăng 14% so với năm trước). 

Theo bảng “Biến động xuất khẩu các mặt hàng chính”; dịch nCov tính đến trong 

thời gian từ 16/1/2020 đến 15/2/2020 tác động mạnh nhất đến mặt hàng xuất khẩu rau 

củ quả, cụ thể giảm 14,72 % so với giai đoạn cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, các mặt 

hàng nông sản và thủy sản đều có mức tăng trưởng tốt. Đối với dệt may và giày dép có 

mức tăng trưởng đột biến, tăng 44,64% so với cùng kỳ với lượng đặt hơn 3 tỷ USD. 

Xuất khẩu mặt hàng điện tử có mức tăng trưởng khiêm tốn, khoảng 2 % so với cùng kỳ.  

Đối với nhập khẩu, tác động rõ ràng nhất của dịch nCov với hoạt động nhập khẩu 

là sự sụt giảm của các mặt hàng rau quả và thủy sản. Nhập khẩu mặt hàng điện tử, điện 

thoại và máy móc duy trì ở mức tăng trưởng tốt. Theo Công ty chứng khoán KBSV 

đánh giá, nhập khẩu nhóm mặt hàng này có thể dễ thay thế bằng vận chuyển bằng đường 

biển khi chính phủ đóng cửa các biên giới nhằm đối phó với đại dịch SARS-CoV-2, do 

vậy tác động trực tiếp của dịch nCoV là chưa rõ ràng. 
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Hình 1: Biến động xuất khẩu các mặt hàng chính 

Nguồn: Công ty chứng khoán KBSV 

 

Hình 2: Biến động nhập khẩu các mặt hàng chính 

Nguồn: Công ty chứng khoán KBSV 
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Như vậy, trái với lo ngại, tác động ban đầu của dịch nCoV lên hoạt động xuất – 

nhập khẩu là chưa nhiều. Các mặt hàng bị ảnh hướng nặng nhất là nguyên vật liệu đầu 

vào và nông sản, các vật liệu được vận chuyển thông qua đường biên giới đã hoàn toàn 

bị động khi mà chính phủ Việt Nam đóng cửa biên giới với các nước láng giềng, và đặc 

biệt là với Trung Quốc. 
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