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N guyền Bá D.êti'*)

I. Hội nhập kinh tê qưôc tê và sự cần thiết  của việc tham gia tố (ĩhức 
thương mại th ế  giới (WTO)

Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tê quốc tê là xu thế khách quan, diễn ra vói tố" 
độ ngày càng cao, bao trùm hầu hêt các lĩnh vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăn$ .-.ú- 
ép cạnh tranh và tuỳ thuộc lẩn nhau giữa các nền kinh tế. Bản chất của toàn cầi lo* 
và hội nhập kinh tê quốc tế là ở chỗ tất cả các nền kinh tê quôe gia vận động tron* tha 
tương thuộc lẫn nhau. Không một nền kinh tế  nào có thể phát triển một cách biệt ì ị ị  
Không một quốc gia nào muôn phát triển mà lại có thể và tự cho phép mình ỉún* 
ngoài “luật chơi” chung [2 , tr.9].

Dòng thác hội nhập kinh tê quốc tê cuôn theo các dòng chảy của việc mỏ rệti£ 
giao lưu kinh tê và khoa học công nghệ giữa các quốc gia trên quy mô toàn ca^, sụ 
tham gia giải quyết các vấn đê kinh tê - xã hội có tính toàn cầu, quá trình dỡ bcd u  
các rào cán trong thương mại quốc tế  [4, tr.100], dồng thòi bao gồm cả các lĩnF \ựị 
phòng chông tội phạm, phòng chông thiên tai và các đại dịch. Điểm cốt lõi chi plô 
toàn bộ quá t rình hội nhập quốíc tế  là làm cho nền kinh tế  quốc gia trở thành rmtbc 
phận khăng khít của kinh tế thế giới và sự hoà hợp về thể chê kinh tê quốc gia vỏ (ác 
chuẩn mực quốc tế.

Là một bộ phận không thể tách ròi của thế giới, Việt Nam, trong sự phát triĩr 
của mình không thể không tính đến những chiểu hướng chung của thế giđi. Từ nlữ\g 
năm 1990,* cùng với việc thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã triển khai rrộl 
cách tích cực và từng bước tiến trình hội nhập kinh tế  quốc tế  của mình [1, tr. 5 
Vừa xây dựng nền kinh tê độc lập tự chủ, đồng thời Nhà nước ta đã triển khai miíu 
hoạt động để chủ động tham gia hội nhập kinh tê quốc tê như: Khai thông quan h* v3j 
các tổ chức tài chính quốc tê trụ cột (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát tri»n 

Châu Á - ADB, Quỹ tiền tệ quôc tế - IMF) và các tổ chức kinh tê khác trong hệ tlôig 
Liên Hợp Quốc, gia nhập ASEAN (7/1995), tham gia AFTA (1/1996), tham gia v<i u 

cách thành viên sáng lập ASEM (Diễn đàn hợp tác Á - Âu), tham gia A PEC - )i»n 

đàn hợp tác kinh tê liên Chính phủ duy nhất giữa các nên kinh tê tại khu vực Chiu4
- Thái Bình Dương, nơi chiếm tới 80% giao dịch hàng hoá và đầu tư của nước ta [ 1 , tr 1 (]. 
Việt Nam đã nôi lại quan hệ với các nhà tài trợ quốc tê từ năm 1993, tiêp đó đí riở 
rộng quan hệ buôn bán với hơn 100  quốc gia trên thê giới, trong đó có các nước và du

n  TS, Khoa Luàt - Đai hoc Quốc gia Hà NÔI
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vực quan trọng như EU và Đông Á. Bên cạnh đó, cùng với việc đã được thoả thuận với 
64 quốc gia và vùng lãnh thổ về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại, Việt 
Nam đã tiến hành ký kết Hiệp định Thương mại với Hoa Ký (ngày 13/7/200)) nhằm 
khai thông một thị trường đầy tiềm năng trên thế giới, đánh dấu một mốc qinn trọng 
trên con đường hội nhập kinh tê quốc tê của Việt Nam.

Trong chiến lược chung về hội nhập quốc tế, Việt Nam coi việc tham gia Tổ chức 
Thương mại T h ế giới là một điều kiện quan trọng bậc nhất [6 , tr.126], là đích quan 
trọng bậc nhất. Theo tinh thần đó Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: 
“Tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tê đôi ngoại theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá; 
chủ động hội nhập kinh tế  quôc tế  theo lộ trình phù hợp với điểu kiện của nước ta và 
bảo đảm thực hiện những cam kết trong quan hệ song phương và đa phướng như 
AFTA, APEC, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, tiến tới gia nhập WTO...” [3, tr. 199]. 
Như vậy, việc tham gia các điểu ước quốc tế  về kinh tế  thương mại sẽ tạo tiển đề để 
Việt Nam thực hiện được mục đích quan trọng của mình: gia nhập WTO.

WTO ra đòi với tư cách là thể chế pháp lý điều tiết các mối quan hệ kinh tế  - 
thương mại quốc tế  mang tính toàn cầu. Với 25 hiệp định đa phương, WTO là những 
“luật chơi” trong quan hệ kinh tê quốc tê hiện đại, điều tiết ngày càng sâu sắc quá 
tình trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư giữa các quốc gia.

Từ ngày 12 tháng 1 năm 1995 Việt Nam đã chính thức gửi đơn xin gia nhập 
WTO (theo Điều 12 của Hiệp định WTO)(1) và đã nộp bản Bị Vong lục vê chính sách 
ngoại thương, tiến hành một sô" phiên họp đa biên, đan xen với các tiếp xúc song biên, 
cụ thể là:

- Tham gia Phiên họp lần thứ nhất của Nhóm công tác(2) vào các ngày 26 - 28 
tháng 7 năm 1998 nhằm tập trung vào giải đáp nội dung Bị Vong lục, chủ yêu là nội 
dung liên quan đến những thể chê chung và thương mại hàng hoá;

- Tham gia Phiên họp lần thứ hai Nhóm công tác (vào ngày 3 tháng 12 năm 
1998) nhằm tiếp tục làm rõ hiện trạng chính sách liên quan đến thương mại dịch vụ 
và quyền sỏ hữu trí tuệ, đồng thời tìm hiểu những yêu cầu đàm phán tiếp cận thị 
trường;

- Tham gia Phiên họp lần thứ ba Nhóm công tác (vào các ngày 22 - 23 tháng 7 
năm 1998) nhằm đề cập những vấn đê phát sinh của hai phiên trước, cung một sô"

<1) Điều 12 của Hiệp định WTO quy đinh rằng, bất kỳ nước nào hoâc liên minh thuế quan riêng biẻt nào có tư cách đầy 
đù trong việc điều hành những quan hê ngoai thương của mình và các vấn'de khác đươc đưa ra theo HiệD đinh này và 
Hiêp định thương mại đa biên đều có thể gia nháp Hiệp định theo các điểu kiên đã đươc thỏa thuàn giữa TƯỚC đó và 
WTO Việc nhất trí với các điểu kiên gia nhâp đòi £ỏị đa số 2/3 các thành viên của WTO tại Hôi nghị cấp Bỏ trưởng

{2) Nhóm công tác do Đai Hỏi đồng của WTO thành ỉàp nhằm kiểm tra yêu cầu của nước xin gia nhâp Nfom công tác 
gổm Chù tịch và các đồ! diên cùa các quốc gia thương mai chính và các bên có lợi ích liên quan đến nước gia nhâp. 
Nhóm công tác chịu trách nhiệm tổ chức các cuòc thương lương vế gia nhảp W TO  vậ chuẩn bị Nghi đinh thư gia nhâp. 
Đổng thời Nhóm cônq tác cũng chịu trách nhièm kiểm tra các chính sách và thưc tiễn thương mai của nưdc gia nhốp.
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chương trình hành động và chương trình xây dựng pháp luật tổng thể ban đầu với 
nhiêu cuộc trao đổi song biên chuẩn bị cho đàm phán về tiếp cận thị trường.

Tại Phiên họp thứ tư (tháng 8 năm 2000) Việt Nam đã thông báo các tài liệu vê 
doanh nghiệp thương mại nhà nước, trợ cấp và tham vấn không chính thức vê bảng 
hỗ trợ nông nghiệp và trợ cấp xuất khẩu.

("ho đến nay, Việt Nam đã trả lòi 1.442 câu hỏi vê Chê độ Ngoại thương<3) và 
đang chuẩn bị đàm phán về tiếp cận thị trường. Tien trình trả lòi các câu hỏi cũng 
đồng nghĩa vối việc rà soát lại chính sách thương mại của Việt Nam nhằm điều chỉnh 
chính sách thương mại phục vụ mục tiêu phát triển và tạo những tiên đê cơ bản để 
sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thê giới - câu lạc bộ thương mại toàn cầu với gần 
144 thành viên, chiếm trên 90% thương mại quốíc tế  [5].

Để có sự phát triển lâu dài và bển vững, vào thòi điểm chuyển tiếp thê kỷ này, 
Việt Nam cần phải th iết lập vị trí các môi liên kết phù hợp nhất, có lợi nhất cho nền 
kinh tế quốc gia để phát triển theo định hướng đã chọn. Muôn vào cuộc một cách vững 
vàng, chúng ta cẩn nỗ lực về nhiều mặt để sớm trở thành thành viên của câu lạc bộ 
thương mại toàn cầu WTO - định chế thướng mại toàn cầu.

II .  N hững lợi íc h  v à  n g h ĩa  vụ c ủ a  V iệ t  N am  k h i g ia  n h ậ p  W TO

Đặc điểm to lớn, bao trùm của tiến trình hội nhập là tính chất tương hỗ, thách 
thức gắn liền với cơ hội và quyền đi đôi với nghĩa vụ, tạo thành mốì cam kết giữa các 
quốc gia, chi tiết đến từng mặt hàng - dòng thuế hay biện pháp chính sách cụ thể dựa 
trên những nguyên tắc cơ bản.

L N h ữ n g  lơi ích của  V iệt Nam với tư cá ch  là th à n h  viên của  WTO

1. ỉ. Trong lĩnh vực thương mại hàng hóa

Khi trở thành thành viên của WTO sẽ đem lại cho nước ta nhiêu lợi ích to lớn, như:

* Hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam được đôi xử bình đẳng như với mọi thành 
viên khac. Quan hệ thương mại giữa các nước thành viên WTO chiếm 90% khôi lượng 
thương mại th ế  giới. Việc trở thành thành viên của WTO sẽ góp phẩn thúc đẩy các 
quan hẹ kinh tê - thương mại giữa Việt Nam với gần 144 quốc gia thành viên khác 
trong VVTO, đồng thời đảm bảo nâng cao vị thô của Việt Nam trong các hoạt động 
kinh tế  và chính trị toàn cầu.

* Các nhà sản xuất và kinh doanh xuất khẩu của Việt Nam có thể vạch ra kê 
hoạch k nh doanh dài hạn (dễ dự đoán) trên cơ sở hảng rào bảo hộ của các đối tác chỉ 
giảm đi :hứ không thổ tăng lên.

(3) Nhóm làn việc táp hơp lai các cáu hỏi và đưa chúng cho nước đè đơn Nước đê đơn sẽ phải trả lời bằng văn bản cho 
từng cảu hú. Đối VỚI trường hơp của Trung Quóc đã cỏ khoảng hơn 3.000 câu hòi phát sinh trong 10 năm thương lương 
gia nhảp WTO. Còn đối VỚI Liên bang Nga có khoảng 500 càu hỏi phát sinh kể từ năm 1993.
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* Hệ thông thuê quan trở nên minh bạch hdn. Khả năng tiên liệu nhò đó cũng 
gnjí lên khiến các doanh nghiệp Việt Nam có thể lập kế hoạch đầu tư và phát triển 
Ịji hạn cho doanh nghiệp mình.

* Thuế quan phải được áp dụng trên nguyên tắc tối huệ quốc (MFN) cho tất cả 
,„c thành viên WTO. Kể từ thời điểm gia nhập, Việt Nam sẽ được hưởng ngay lập tức 
vjL vô điều kiện kết quả của hơn 50 năm với 8 vòng đàm phán cắt giảm thuê quan đa

u ơng. Việt Nam sẽ đương nhiên được hưởng thuế quan tối huệ quốc và các ưu đãi 
ỳ. ihuê khác của tất cả các thành viên VVTO trên nguyên tắc không phân biệt đối xử. 
1 I một trong những nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới, Việt Nam sẽ có nhiều thị 
t ư-ing xuất khẩu hơn vì các hạn chê về số lượng đối với gạo và nông sản khác sẽ được 
c iuyển thành thuế và thuế sẽ được cắt giảm theo Hiệp định về nông nghiệp của WTO.

V iệt Nam sẽ có lợi hơn do việc cắt giảm thuế đối với các sản phẩm cần nhiều 
rhin công.

* Việt Nam có quyền áp dụng thuế chống phá giá để bảo đảm sản xuất trong 
jtfjc không bị hàng hoá nước ngoài cạnh tranh bất bình đẳng thông qua bán phá giá. 
ịàng xuất khẩu của Việt Nam không bị các nước thành viên WTO đánh thuê chống 
jhi giá một cách tuỳ tiện như là một công cụ bảo hộ trá hình.

*  WTO cho phép các nưốc đang phát triển có thu nhập bình quân đầu người dưới 
(00 USD/năm (trong đó có Việt Nam) được phép duy trì các trợ cấp bị cấm, kể cả trợ

Ạ'l xuất khẩu (nhưng không được trợ cấp nhằm thay thế nhập khẩu. Nếu đã là thành 
iín của WTO, khi hàng nước ngoài dược nhập vào tăng lên một cách đột ngột gây ra 
hệt hại cho một ngành sản xuất trong nước, các doanh nghiệp có quyền yêu cầu Chính 

áp dụng các biện pháp tự vệ khẩn cấp để khắc phục hậu quả.

* Gia tăng mạnh mẽ cơ hội xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam: WTO đã tạo 
cj lội to lớn cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước xuất khẩu hàng dệt may. 
|j)p định Dệt may (ATC) quy định rõ lịch trình loại bỏ hạn ngạch và các hạn chế số 
Jin 5 theo 4 giai đoạn cụ thể, bắt đầu vào năm 1995 và hoàn thành vào 31/12/2004. 
NỈ)ư vậy, một khi tham gia WTO, sau năm 2005 Việt Nam sẽ không bị các nước thành 
/ùn áp đặt hạn ngạch nữa và do đó các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường 
hi £Ìới mà hoàn toàn không bị hạn chê định lượng.

1.2. Trong lĩnh vực thương m ại đầu  tư

Cùng với quá trình phát triển của thương mại thế giới, dòng lưu chuyển vốn đầu 
ucủng tăng không ngừng. Cho đến nay, hơn 30% thương mại trên thế giới là trao đổi 
rịía các doanh nghiệp có liên hệ vái nhau về đầu tư.

Cho đến tận Vòng đàm phán Urugoay (1986 - 1994) thì vấn đề đầu tư đã được bát 
j  u đê cập đến như là một vấn đê riêng trong WTO. Hiệp định các Biện pháp đầu tư 
li,n quan đến Thương mại (TRIMs) là một bước tiến lớn. Hiệp định TRIM s chỉ áp dụng 
cỊo '.hương mại hàng hóa mà không áp dụng cho các lĩnh vực khác.
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Khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam, nếu có đủ tiềm năng đáu t u J 
nước ngoài, thì Hiệp định TRI Ms sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tránh được một c' 
trở ngại đáng kể.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ khf,n 
bị buộc phải thực hiện một sô" nghĩa vụ như: Thực hiện chương trình nội địa hoá, v.v

1.3. Trong lĩnh vực thương m ại d ịch  vụ

Hiệp định chung vê Thương mại Dịch vụ (GATS) là một bộ phận không thể u c 
rời trong hệ thông pháp lý của WTO. Theo GATS, các loại dịch vụ được chia thành 1 
ngành và 155 phân ngành.

* Vói tư cách là một nước đang phát triển và đang đảm phán gia nhập, Vịẻ 
Nam có thể vận dụng Điểu khoản XIX dể thuyết phục các thành viên WTO chấp Iihâ) 
một lịch trình tự do hoá thương mại dịch vụ hợp lý dựa trên khả năng và mục tiei 
phát triển trong nước.

* Khi trỏ thành thành viên của WTO, nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ của v.ê 
Nam có thê thâm nhập vào thị trường các nước thành viên một cách bình đẳng, <Jồa , 
thòi được hưởng những ưu đãi như nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ của nước Sí'ỉ a 
(theo nguyên tắc đãi ngộ quốc gia).

* Các bằng cấp chứng chỉ hành nghề của Việt Nam (chứng chỉ kế toán, luậ . vư 
bằng lái xe...) sẽ được công nhận ở các nước thành viên WTO.

* Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán quốc tế  của các tổ chức tín dụng Việt Ní rr

* G iảm  giá thành dịch vụ tài chính, nâng cấp hạ tầng cờ sỏ dịch vụ, tạo Hiu 
kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính bên ngOcị

* Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Việt Nam có thể tranh thủ vôn và (ôìg 
nghệ của nước ngoài để vươn ra thị trường quốc tế. Chi phí sử dụng dịch vụ rịtn 
thông sẽ giảm  mạnh nhò tác động của cạnh tranh(4).

* Nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi hơn t)0ỉg 
việc đi lại giữa các nước thành viên (các Chính phủ được phép đàm phán các cam tot 
cụ thể nhằm  tạo thuận lợi cho việc tạm trú của thể nhân ở một nước khác nhằm mc 
đích cung cấp dịch vụ).

1.4. Trong lĩnh vực thương m ại liên quan đến quyển sở hữu trí tuệ

Hiệp định về những vấn đề liên quan tới thừơng mại của Quyền sở  hữu trítìệ 
(Hiệp định TR IPs) là Hiệp định đa phương tổng thể nhất về lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Các đốì tượng thuộc sự điều chỉnh của Hiệp định này bao gồm: Bản quyển vàc.c 
quyền có liên quan; Nhàn hiệu hàng hoá; Chỉ dẫn địa lý; Kiểu dáng công nghiệp; Siiơ

<4) Theo Vietnam Economic Times, sô 56 tháng 10.1998, thì phí sử dung Internet ở Viêt Nam đắt gấp năm lần so VC Co 
nưcc láng giềng có GDP cao hơn gấp 30 lần Việt Nam là môt trong những nơi cao nhất thế giới.
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chế; Thiết kê bô trí mạch tích hợp; Bảo hộ thông tin bí mật; và Hạn chê các hoạt động 
chông cạnh tranh trong các hợp đồng chuyển giao quyển sử dụng.

* Khi đã là thành viên của WTO, tác phẩm, sáng chê và các đối tượng sở hữu công 
nghiệp khác của công dân, pháp nhân Việt Nam có thể dược công nhận và bảo vệ trên 
thị trường và lãnh thổ của tất cả các thành viên (theo nguyên tắc Tôi huệ quốic - MFN). 
Sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam được bảo vệ cả ở thị trường trong nước và 
ngoài nước (theo nguyên tắc đãi ngộ quốc gia - NT).

Tuy nhiên các nguyên tắc của Hiệp định TR IPs cũng có những ngoại lệ, theo đó, 
các thành viên WTO có thể dựa vào để miễn trừ nghía vụ tuân thủ Hiệp định(5).

* Hiệp định T R IP s  cho phép các thành viên có một khoảng thòi gian chuyển đổi 
thích hợp để đảm bảo việc thực thi đầy đủ các nghĩa vụ. Cụ thể là các nước phát triển 
dược phép trì hoãn thực hiện Hiệp định trong vòng 01 năm kể từ ngày Hiệp định có 
hiệu lực; thời hạn này đôi với các nước đang phát triển là 05  năm và các nước kém phát 
triển là 11 năm. Do đó, khi tham gia WTO, Việt Nam có thêm thòi gian cần thiết để 
chuyển đổi hệ thông pháp luật của mình cho phù hợp với Hiệp định TRIPs.

Ngoài các lợi ích cơ bản trong các linh vực thương mại vừa nêu trên, Việt Nam sẽ 
có lợi từ việc cải thiện hệ thông giải quyết tranh chấp khi có quan hệ với các cường quốc 
thương mại, có diều kiện tiếp cận với các quy tắc công bằng và hiệu quả hơn cho việc 
giải quyết các tranh chấp thương mại khi tham gia WTO; Việt Nam sẽ có lợi từ yêu cầu 
của WTO về cải cách hệ thống chính sách và pháp luật kinh tế  thương mại, làm cho hệ 
thông pháp luật Việt Nam phù hợp vối pháp luật thương mại quốc tế.

2. N h ữ n g  nhiêm  vụ (th á ch  thức) của  Viêt N am  khi g ia  n h ậ p  WTO

Bên cạnh những lợi ích (cơ hội) mà Việt Nam sẽ có klìi gia nhập WTO, Việt Nam 
củng sẽ được yêu cầu cam kết thực hiện một loạt các nghĩa vụ, bao gồm:

Phải có cam kết thuê trần hoặc ràng buộc thuê nhập khẩu vói rất nhiều mặt 
hảng; một sô doanh nghiệp đang được hưởng đặc quyển sẽ m ất toàn bộ hay một phần 
các đặc quyền bất cập với thực tiễn quốc tế  (đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 
và phân phối);

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chấp nhận những thách thức trực diện lớn 
trong cạnh tranh vối hàng nhập khẩu và các nhà cung cấp dịch vụ trong nước và 
ngoài nước; mỏ cửa thị trường dịch vụ, cung cấp sự bảo vệ phù hợp và hiệu quả cho sở 
hữu trí tuệ, hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư nước ngoài và tiếp tục cải cách 
kinh tê tuân thủ theo yêu cầu của WTO. Đặc biệt hớn, Việt Nam sẽ phải thực hiện 
những cam kết với tư cách là thành viên của WTO, trong một sô các lĩnh vực cụ thể 
sau đây.

(5) Các trường hơp ngoai lè đươc quy đinh cu thể trong Công ước Paris (về bảo hô sở hữu công nghiệp), Công ước 
Berne (về bảo hộ các tác phẩm văn hoc và nghê thuật); Công ước Rome (về bảo vê người biểu diễn, người sản xuất bản 
ghi ám và các tổ chức pnát thanh truyền hinh) và Hiêp ước Washington (về sở hữu trí tuè trong lĩnh VƯC mạch tích hợp).
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2.1. N hững thách  thức trong lĩnh  vực thương m ại hàn g  h oá

* Trong mọi trường hợp, trừ  các trường hỢ]) khẩn cấp, khi trở thành thành viên 
WTO. Việt Nam không được tăng thuê vượt quá mức trần cam kết. Do đó nhu cầu bảo 
hộ một ngành sản xuất trong nước cần được hoạch định ngay từ bây giò (trong ý dồ 
chiến lược dài hạn).

* Thuê nhập khẩu giảm sẽ kích thích nhập khẩu. Vì vậy các doanh nghiệp trong 
nước sẽ phải cạnh tranh ngày càng trực diện hơn với hàng ngoại nhập.

* Việt Nam không thể sử dụng những biện pháp cấm nhập khẩu hoặc các biện 
pháp mang tính chất hạn ngạch kiểu “chỉ tiêu định hướng” để hảo hộ sản xuất trong 
nước mà không có lý do chính đáng theo các quy định của WTO.

* Việc sử dụng các thủ tục giấy phép như là một công cụ trá hình để bảo hộ cho 
sản xuất trong nước sẽ không được duy trì khi Việt Nam trở thành thành viên của 
WTO.

* WTO cho phép các thành viên dược đặt ra thuế chống bán phá giá để khắc 
phục những thiệt hại do phá giá gây nên. Tuy nhiên, việc áp dụng thuế chống phá giá 
phải tuân theo những thủ tục chặt chẽ và phức tạp. Thủ tục điều tra không những 
tốn kém mà còn cần một thể ch ế  hoàn chỉnh khiến cho những nước nghèo như Việt 
Nam khó có thể sử dụng dầy đủ công cụ này.

* Khi hàng xuất khẩu của Việt Nam sang các nưốc thành viên WTO bị hạn chê 
một cách tuỳ tiện, Việt Nam có thể áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời. Tuy nhiên, 
thủ tục điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ hết sức phức tạp. Hơn nữa, tự vệ khẩn 
cấp sẽ không được áp dụng đối với trường hợp khó khăn phát sinh từ năng lực quản lý 
kém, công nghệ lạc hậu.

* Một nước nghèo như Việt Nam khó có khả năng trợ cấp cho các ngành công 
nghiệp non trẻ, nhất là trợ cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước (trợ cấp và thuế đôi 
kháng). Khi một ngành sản xuất bị thiệt hại do không cạnh tranh được với hàng nhập 
khẩu được trợ cấp, Việt Nam cũng khó có thể tiến hành diều tra theo đúng quy định 
của WTO được vì thủ tục này yêu cầu chuyên môn cao và rất tốn kém.

* Hàng dệt may là lĩnh vực các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) có 
lợi th ế  và tiềm năng phát triển  cao. Tuy vậy, liệu doanh nghiệp Việt Nam có thắng 
được trong các cuộc cạnh tranh  quốc tế  không còn bị ngược đãi nhưng cũng không có 
ưu đãi không? WTO đem lại cơ hội vể thị trường cho tất cả các nước. Vì vậy, cạnh 
tranh giữa các nước xuất khẩu cũng trở nên khốc liệt.

Hiệp định về dệt may (ATC - Agreement on Textiles and Clothing) quy định rõ 
lịch trình loại bỏ hạn ngạch và các hạn chế số lượng theo bôn giai đoạn cụ thể, bắt
đầu vào năm 1995 và hoàn thành vào 31/12/2004.

Việc bãi bỏ hạn ngạch cũng đồng nghĩa các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ không còn 
chắc chắn giữ được thị phần bằng lượng hạn ngạch được hưởng bấy lâu nay. Để có thể
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vcít*t lên trong cuộc cạnh tranh này, các doanh nghiệp phải nỗ lực vươn lên, không chỉ’
dừug lại ở gia công mà phải tạo them nhiều giá trị giá tăng hơn nữa.

2.2. T hách thức trong lĩnh vực đầu  tư liên quan đến  th ương m ại

Hiệp định TRIM s (Agreement on Trade Related Investment Measures) câm áp 
(Ua£ một sô biện pháp bị coi là vi phạm nguyên tắc “Đãi ngộ quốc gia - NT" và các 
Ị-ién pháp làm cản trà tự do thương mại, chủ yếu bao gồm:

ỉi) Các biện pháp bắt buộc hay điều kiện về quy định một “tỷ lệ nội địa hoá” đối 
xở) các doanh nghiệp;

b) Các biện pháp “cân bằng thương mại" buộc các doanh nghiệp phải tự cân đôi
,0  kaói lượng và trị giá xuất nhập khẩu, về ngoại hôi, v.v...

Theo Hiệp định TRIM s, các thành viên phải có nghía vụ thông báo các biện 
. ĥáp này và phải tiến hành loại bỏ trong vòng 2 năm đổi với các nước phát triển, 5 
lồm đối với các nước đang phát triển và 7 năm đối với các nước chậm phát triển. Như 

khi gia nhập WTO các doanh nghiệp Việt Nam sẽ mất di một số ưu dãi đẩu tư, ví 
rhư miễn giảm thuế theo tỷ lệ xuất khẩu của doanh nghiệp, v.v

Việt Nam sẽ phải sửa đổi các quy định về đầu tư, cam kết thực hiện các nghĩa
/t quốc gia và giảm hoặc loại bỏ các hạn chế về đầu tư nước ngoài.

2.3. T hách thức trong lĩnh vực thương m ại d ịch  vụ

* Việt Nam sẽ phải mở cửa thị trường dịch vụ cho các nhà kinh doanh nước 
(lịQịi n^ ư ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, thông tin, kỹ thuật và đầu tư V . V . .  Như vậy, 
m>tsò ngành dịch vụ có mức bảo hộ rất cao như bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông 
sêpiái cạnh tranh gay gắt vối các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu th ế  giới.

* Nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ nước ngoài sẽ được hưởng những ưu đãi 
maig bằng với nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ của Việt Nain (nguyên tắc Đãi ngộ 

qiốr p ia).

* Các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thâm nhập thị trường Việt Nam 
tl d.) lơn trên cơ sở những điều kiện đưa ra trong cam kết(6).

* Nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam sẽ phải tự khẳng định mình qua chất lượng 
dch vụ. giá sản phẩm, giảm sự dựa dẫm và độc quyền.

2.4. Thách thức trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ liên  quan đến thương m ạ i

k Việt Nam sẽ phải cam kêt bảo vệ ở mức độ phù hợp theo Hiệp định T R IP s  về sở 
htutĩí tuệ đối với các đôi tượng sở hữu công nghiệp và đối tượng quyền tác giả bằng các 
tlủtục pháp lý trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn của pháp luật quốíc tế.

(«C£ ca™ kết về việc mở cửa thị trường được thể hiên trong lò trình cam kết của mỗi quốc gia. Lộ trình này sẽ xác định 
ihl'nc đểu kiên để tiếp cản thi trưởng dich vu.
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* Một sô doanh nghiệp Việt Nam sỏ mất quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu hànp 
hoá, tên thương mại của nước ngoài một cách bất hợp pháp, do đó chi phí cho sản phẩm 
có thể sẽ tăng lên.

I I I .  P h ư ơ n g  h ư ớ n g  c ả i  c á c h  c h ín h  sá c h  p h á p  lu ậ t  V iệ t  N am  tr o n g  t iế n  tr ìn h  
gia nhập tố chức thương mại thê giới

1. M in h  b a c h  h o á  (T r a n s p a r e n c y )  c h ín h  s á c h  v à  p h á p  lu ậ t

Đây là một thách thức mà Việt Nam phải đối mặt. Minh bạch hoá chính sách 
pháp luật nhằm tạo nên một môi trường kinh tế  thương mại ổn định, có thể dự đoán 
trước và ngang bằng. Theo quy định của WTO, mọi quốc gia kết ước đểu phải thự( 
hiện việc minh bạch hoá trong việc hoạch định, ban hành và thực thi chính sá(.h 
pháp luật vể kinh tế  và thương mại.

Vì vậy, việc xây dựng được một khung pháp luật rõ ràng, trong sáng, minh 
bạch, đồng thời công bô' kịp thời tất cả các luật, quy định và thủ tục hành chính có 
tính áp dụng chung nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế 
thường mại là một yêu cầu cấp thiết đôì với Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

2. S ử a  đ ổ i , b ô  su n g  L u ậ t  th ư ơn g  m a i V iệt N ơm  th eo  hướng: a) Mở rộig 
phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại; và b) Cho phép tất cả các doanh nghiệp dujc 
tự do tiến hành các hoạt động xuất - nhập khẩu vói các thủ tục hải quan đơn giản.

2.1. Theo pháp luật các nước có nền kinh tê thị trưòng và theo Luật mẫu /ế 
Trọng tà i Thương mại Quốc tế  của Uỷ ban Luật Thương mại Quốc tế  của Liên Híp 
quôc(7) thì, khái niệm “thương mại” trên bình diện pháp lý có nội dung rất rộng, gcm 
không chỉ có hoạt động về mua bán hàng hoá mà cả các hoạt động xây dựng, đầu ti, 
các hoạt động khai thác hay chuyển nhượng, các hình thức về hợp tác công nghiệp >à 
hầu hết các dịch vụ trên thị trường như: Dịch vụ tư vấn, dịch vụ tài chính, ng*n 
hàng, bảo hiểm, dịch vụ vận tải đường không, đường biển, đường sắt, đườỉg 
bộ...Trong khi đó, Luật Thương mại Việt Nam (Điều 45) chỉ quy định có 14 hành vi 
thường mại thuần tuý! Với quy định đó, Luật Thương mại đã để lọt một loạt các hàih 
vi thương mại về đầu tư và sở hữu trí tuệ, hạn chế các hoạt dộng đầu tư và chuytn 
giao công nghệ giữa Việt Nam với nước ngoài(8).

2.2. Việt Nam đã thực hiện những cải cách tụ do hoá thương mại rất đáng kể, 'à 
tự do hoá thường mại đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích tấig 
trưởng kinh tế  mạnh mõ của nước ta trong những năm qua.

(7) Điều 1 -  Luât mẫu của UNCITRAL đả đươc thõng qua ngày 21/6/1985
<8) Ngày 28/7/1996, CHXHCN Viêt Nam gia nhàp Cóng Ước New York về Công nhân và cho thi hành quyết định của 
trong tài nước ngoài với điều khoản bảo lưu là "Chỉ công nhản và thi hành các phán quyết của trong tài nước ngoài /ế 
các tranh chấp phát sinh vế các quan hê pháp luật thương mai".



Nguyễn Bả Diến

Nghị định của Chính phủ sô 57/NĐ - CP ngày 31/7/1998 cho phép mọi doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế  tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trong phạm 
vi đàng ký kinh doanh, mà không cần phải có giấy phép xuất nhập khẩu. Nghị định 
này là một bước tiến mạnh mẽ trong tự do hoá thương mại của Việt Nam cho mọi 
doanh nghiệp [7,tr.44]. Đáng tiếc rằng, Nghị định 57 đã không được thực hiện một 
cách triệt để.

Vì vậy, cần thực hiện các biện pháp và ban hành các văn bản pháp luật để loại 
bỏ vồu cầu có dược mã số  thuê và mã sô" hải quan hoặc đẩy nhanh quá trình cấp các 
niâ số  này để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế  có thể thực hiện xuất 
nhập khẩu, mà không cần bất cứ giấy phép nào khác của Bộ Thương mại theo Nghị 
đính 57/NĐ-CP.

Cùng với việc loại bỏ các cản trỏ’ thuê quan và phi th u ế quan, việc loại bỏ những 
hạn -hê thương mại này sẽ giúp Việt Nam sớm thực hiện được mục tiêu gia nhập WTO.

3. T h i h à n h  C ôn g  ước H S

Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Công ưởc HS 
(Harmonizel System) - Công ước về Hệ thông Điều hoà Mô tả  và Mã hoá hàng hoá. Từ 
r,ăm 1993, Việt Nam đã gia nhập WCO (Tổ chức Hải quan thê giới), chính thức tham 
gia Công ước HS từ tháng 3/1998 (có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày l / l /2 0 0 0 )(9). Để 
thực hiện Công ước HS, vấn đề quan trọng đầu tiên là danh mục biểu thuế quan và 
c'anh mục thông kê hàng hoá xuất, nhập khẩu phải tuân thủ và phù hợp với HS. Đó là 
cơ sỏ và điểm bắt đầu của tiến trình hội nhập quốc tế thực sự.

Tham gia Công ước HS, Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ mã sô" HS ở cấp 6 chũ 
cố, Việt Nam đã xây dựng danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu và biểu thuế quan trên 
(0 sô H S 6 . Danh mục hàng hoá xuất, nhập khẩu Việt Nam cơ bản đã tuân thủ đúng 
HS, còn danh mục biểu thuế quan tuân thủ chưa đầv đủ (không có các chú giải pháp ỉý 
của HS, các mặt hàng tỉược ghi tại mục “Riêng” không có mã sô" tương ứng kèm theo) 
Cân xây dựng hệ thống thông tin trên cơ sở biểu thuế quan chính thức, thống kê chi tiết 
(ỉến 3 và 8 sô HS, đến từng dòng thuế. Những số liệu thông kê liên tục trong 3 năm là 
(ơSC để có thể chủ động đàm phán, tranh thủ thòi cơ, mỏ cửa thị trường [6 , tr. 125-147).

Hiện nay Việt Nam mới có thông kê hải quan và thông kê nhà nước đến nhóm 
ịằn ị 4 chữ số. Thiếu số  liệu thông kê sẽ tạo thành thê yếu trong các đàm phán tham 
(ia hội nhập quốc tê của Việt Nam.

4 . D ở bỏ  h à n g  r à o  b ả o  h ộ

Cẩn tiếp tục bãi bỏ thuê và những hạn chẻ xuất nhập khẩu càng nhanh càng 
,ối. Chính phủ Việt Nam đã ban hành cờ chế quản lý m ặt hàng xuất nhập khẩu

*) Từ ’gay 1/1/1998, Công ước HS đã đươc chính thức áp dung trên pham vi toàn cầu Tính đến ngày 31/12/1997 đà có 
7 6  qiốc gia và tổ chức quốc tế áp dung HS.
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Cùng với lộ trình bãi bỏ các biện pháp phi thuế quan, cơ chế này là một bước trung 
gian nhằm đi đến cơ chế thường xuyên trong hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong da.ih 
mục cấm nhập khẩu của Việt Nam còn có một sô mặt hàng như thuốc lá diếu, một 3(0 
chủng loại ôtô và xe may và một sô" sản phẩm đã qua sử dụng. Đó là những quv đ n h  
bất cập với WTO.

Bởi vậy, việc giảm hàng rào thuế quan bảo hộ cao, về mặt tống thể, sẽ đem ạ i 
lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam, sẽ làm cho các doanh nghiệp có khả năng c ạ ih  
tranh trên toàn cầu nhanh hơn.

5. X ảy d ư n g  p h á p  lu ậ t  vé n gu yên  tắ c  Đ ã i rtgỏ tô i h u ê  q u ố c  (M FN). Đ ịìh
chế MFN được COI là chuẩn mực chung, là nguyên tắc cơ bản của WTO. Việt Nam c ỉn  
đặt ra chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dưng này.

ổ. Đ ổi với n g á n  h à n g  v à  c á c  tô c h ứ c  tín  d ụ n g

Cẩn hoàn thiện và triển khai một hệ thông văn bản pháp quy đồng bộ và hợp ly 
cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Hệ thông ngân hàng cũng phải thực hiện việc 
cải cách, cơ cấu lại, sửa đổi quy chê để dưa việc phân loại nợ và trích lập dự phòng mi 
ro theo các chuẩn mực quốc tê.

Cẩn ban hành và thực hiện các tiêu chuẩn kê toán quốc tê và tiêu chuẩn kiẻm 
toán quôc tê (IAS) cho các ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên toàn Việt Nan 
Điều này sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng sự tin tưởng của các đòi tác 
nước ngoài và cả trong nước đôi với hệ thông ngân hàng Việt Nam, tạo điểu kiên 
thuận lợi để hệ thông ngân hảng sớm hội nhập vào hộ thông tài chính quốc tế.

7. X ảy d ự n g  h ê  th ô n g  p h ả n  lo a i  d ịc h  vụ c h u á n

Ban hành văn bản vê phân loại dịch vụ và tổ chức thông tin thông kê. Hiện nty% 
Việt Nam chưa áp dụng hệ thống phân loại dịch vụ chuẩn (CPC) của WTO, mặc 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được ký kết trên cơ sở phân loại my, 
Hệ thông thông tin vẫn đang được tổ chức trên cơ sở cách phân loại thời bao cỗp, 
Chấp nhận và chính thức áp dụng CPC là cơ sỏ để hoạch định chính sách và tạo sự iề 
dàng trong quá trình đàm phán, hội nhập.

8. S ử a  đ ô i, x â y  d ự n g  n h ù n g  đ a o  lu ậ t  liên  q u a n

Sửa đổi Bộ luật Dân sự và các quy định pháp luật liên quan nhằm bảo lộ 
quyền sở hữu trí tuệ theo thông lệ quốc tế  và nhằm khuyến khích chuyển giao côìg 
nghệ, đặc biệt là công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cần sớm hoàn thiện khung pháp luật về tô* tụng dân sự và thi hành án dân ạí; 
pháp luật về trọng tài và thi hành các phán quyết trọng tài nhằm đảm bảo thực thi
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nhanh chóng, có hiệu quả các hợp đồng và các quyền hợp pháp của các chủ thể tham  
gia các giao dịch dân sự - kinh tê - thương mại.

Sửa đổi Luật Đất đai theo hướng kéo dài thời hạn cho thuê hoặc cho phép khai 
thác kinh doanh; điều chỉnh các biện pháp giải quyết tranh chấp đất đai, nhằm nâng 
cao tính ổn định của môi trương kinh doanh, thu hút đầu tư dài hạn n h ất  là đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Xây dựng và ban hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng và Luật Cạnh tranh lành
mạnh -  những chế định thiết yếu của một nền kinh tê thị trương lành mạnh.

9 . G ia  n h ă p  c á c  đ iê u  ước q u ố c  tê

Khẩn trương xem việc gia nhập một sô' điều ước quốc tế  quan trọng, có tác dộng
trực tiếp đến quá trình hội nhập quốíc tê của Việt Nam, như: Công ước B erne về bảo hộ 
quyển tác giả, Công ước Viên về mua bán hàng hoá quốc tế, v.v...

Tóm lại, việc xây dựng, sửa đổi bổ sung khung pháp luật Việt Nam phải được 
thiết kế  theo hướng vừa phù hợp với nền kinh tế  thị trường mở, vừa có khả năng 
tưdng thích với các định chế thương mại toàn cầu và khu vực nhằm làm giảm bốt hoặc 
loại bỏ càng nhiều càng tốt những hạn chê thương mại hiện nay; đồng thời điều chỉnh 
có hiệu quả các quan hệ kinh tê - thương mại, vừa đảm bảo được chủ quyển và an 
ninh quốc gia, vừa có tính dự báo cần thiết. Những nội dung được trình bày trên đây 
cùng mới chỉ phản ánh một phần nào những đòi hỏi cấp thiết của tiến tr ình  chủ động 
Ịiội nhập quốc tế c ủ a  Việt Nam.
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V IETN A M ’S A C C E S S IO N  TO T H E  W ORLD T R A D E  ORGANIZATION: 
O P P O R T U N IT IE S  AND C H A L L E N G E S

Dr. N guyen B a  D ien

F acu lty  o f  Law  - Vietnam N ational Un iversity , H anoi

As part of its strategy of integration into the world economy, Vietnam became a 
full member of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) and is 
currently in the process of negotiating its participation in the WTO. Vietnam's 
membership in the WTO will bring benefits to Vietnam, such as: unconditional m ost
favoured-nation (MFN) treatm ent; lowering tariff rates for Vienamese exports; much 
improved market access for Vietnamese export products; a strengthened dispute 
settlem ent mechanism in dealing with the major trading power; and, more 
importantly, a consolidation of Vietnam's economic reforms. While Vietnam will 
obviously enjoy benefits from its participation in the world trading systems 
membership in the WTO will also carry a number of obligations including: lowering 
import tariffs; opening up the services market to foreign competition; providing 
adequate and effective intellectual property protection; instituting policies for foreign 
investment; and continuing economic reforms in accordance with WTO requirement s 
This article focuses on identifying and analyzing some issues which are likely to 
emerge during the negotiations of Vietnam's membership in the WTO and providing 
policy recommendations to the Vietnamese trade officials and policy-makers 
regarding the upcoming WTO accession process.


