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Nh�ng �i�u ki�n không công b�ng cho 
vi�c gia nh�p WTO c�a Vi�t Nam 
27 Tháng 4 n�m 2005 

�

N�m 2005, n�m th	 m
�i �àm phán gia nh�p WTO, Vi�t Nam hy v�ng chính th	c tr thành 
thành viên WTO. Sau 15 n�m th�c thi các c�i cách pháp lý, th� ch� và kinh t�, cùng v�i t� do 
hóa th
�ng m�i qu�c t� t�ng b
�c, Vi�t Nam �ã ��t �
�c s� �n ��nh kinh t� v� mô, t�ng 
tr
ng kinh t� v�ng ch�c, và gi�m m�t n�a t� l� nghèo t� 58 ph�n tr�m n�m 1993 xu�ng còn 
29 ph�n tr�m n�m 2002. Tuy nhiên, v n còn m�t s� �áng k� ng
�i Vi�t Nam s�ng trong c�nh 
khó kh�n. M�t b� ph�n l�n nhân dân ch! có thu nh�p trên ng
"ng nghèo m�t chút và d# b� r�i 
xu�ng d
�i m	c nghèo khi có nh�ng ch$n ��ng kinh t� t� bên ngoài. 

M�t tho� thu�n gia nh�p WTO không t�t có th� làm cho t�ng tr
ng kinh t� trong t
�ng lai 
mang l�i ít l�i ích h�n cho các khu v�c nghèo h�n, và có th� kéo theo m�t s� tái c� c$u kinh t� 
gây m$t sinh k� trên quy mô �áng lo ng�i. Các n
�c thành viên c�a Ban Công tác WTO, nh$t là 
các n
�c công nghi�p phát tri�n, �
a ra nh�ng �òi h%i WTO-c�ng (cao h�n nh�ng yêu c�u ��i 
v�i các thành viên hi�n h�u) ngay c� trong nh�ng l�nh v�c nh�y c�m, nh
 nông nghi�p, n�i 90 
ph�n tr�m ng
�i nghèo Vi�t Nam sinh s�ng và làm vi�c. 

Cu�c h�p s�p t�i c�a Ban Công tác WTO s& th�o lu�n và xem xét l�i Báo cáo D� th�o v� 
nh�ng �i�u ki�n gia nh�p (c�a Vi�t Nam), có th� di#n ra trong tháng N�m ho'c tháng Sáu n�m 
nay. Nay là lúc các nhà th
�ng thuy�t Vi�t Nam t�p trung vào nh�ng gì h� c�n ph�i giành �
�c 
trong ti�n trình �àm phán gia nh�p ch	 không ph�i nhân nh
�ng tr
�c s	c ép bên ngoài �� 
ch�u thêm nh�ng cam k�t WTO-c�ng. Quan tr�ng h�n, các thành viên Ban Công tác c�n nhìn 
xa h�n l�i ích th
�ng m�i ng�n h�n và trên tinh th�n c�a Vòng Doha, cho phép Vi�t Nam gia 
nh�p WTO trên nh�ng �i�u ki�n có l�i cho s� nghi�p phát tri�n. 

Nh�ng m�i �e do� tr
�c m�t 
Báo cáo D� th�o v� vi�c gia nh�p c�a Vi�t Nam �ã �
�c duy�t l�i trong phiên h�p c�a Ban 
Công tác vào tháng Ch�p 2004. Báo cáo ch	a ��ng nhi�u b�ng ch	ng là các thành viên WTO 
�ang ti�p t(c thúc ép Vi�t Nam nh$t trí v�i m�t gói gia nh�p WTO-c�ng toàn di�n có kh� n�ng 
gây ra nh�ng h�u qu� n'ng n� ��i v�i s� phát tri�n c�a qu�c gia này. 

Vi�t Nam không ch! v�t l�n gay go trên �$u tr
�ng �a ph
�ng mà còn ph�i th
�ng th�o d
�i 
nhi�u s	c ép v�i t�ng thành viên, trong �ó nh�ng �òi h%i WTO-c�ng là r$t ph� bi�n. Các cu�c 
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�àm phán song ph
�ng g�n v�i v$n �� gia nh�p WTO c�n ph�i minh b�ch h�n, cho phép các 
n
�c xin gia nh�p tìm ki�m t
 v$n và h) tr� k* thu�t cho nh�ng �òi h%i mà h� ph�i tuân th�.  

B$t ch$p t�m quan tr�ng c�a canh tác nông nghi�p ��i v�i ng
�i nghèo nông thôn, Vi�t Nam 
�ang b� kh
�c t� quy�n �i�u ti�t nh�p kh+u nông nghi�p và �i�u ti�t tình tr�ng nh�p kh+u t�ng 
v�t sau gia nh�p, cho dù nh�ng �i�u �ó có kh� n�ng phá h�y sinh k� c�a hàng ch(c ngàn gia 
�ình nghèo. ,
�c bi�t, ngoài các cam k�t gi�m thu�, d
�i s� d n d�t c�a Hoa K-, Ôtxtrâylia và 
Niu Dilân, các n
�c thành viên WTO �ang yêu c�u Vi�t Nam t� b% vi�c s� d(ng H�n ng�ch 
Thu� su$t (Tariff Rate Quotas – TRQs) và các bi�n pháp T� v� ,'c bi�t WTO (WTO Special 
Safeguard – SSG) hi�n hành c.ng nh
 C� ch� T� v� ,'c bi�t (Special Safeguard Mechanism 
– SSM) m�i và các qui ��nh v� S�n ph+m ,'c bi�t �ang �
�c th
�ng l
�ng trong Vòng Doha. 
Các s�n ph+m có t�m quan tr�ng �'c bi�t ��i v�i nông dân nghèo bao g/m �
�ng, ngô, và m�t 
s� s�n ph+m ��ng v�t. Nông dân tr/ng ngô và mía �
�ng �'c bi�t ch�u b$t tr�c t� nh�p kh+u 
giá r0 do nh�ng s�n ph+m này �
�c tr� c$p r$t cao c�a Hoa K- và EU. Các trang tr�i tr/ng ngô 
 M* �
�c tr� c$p m)i n�m t�i 10 t� USD, còn nông dân s�n xu$t �
�ng c�a EU hàng n�m 
�
�c h) tr� ng�m là 833 tri�u Euro cho hàng xu$t kh+u mà trên danh ngh�a là không �
�c tr� 
c$p. 

Trong m�t ��ng thái tiêu chu+n kép �'c bi�t n�i b�t, các thành viên - d
�i s� d n d�t c�a 
Ôtxtrâylia, Niu Dilân và Hoa K- - �ang yêu c�u Vi�t Nam b% tr� c$p xu$t kh+u khi gia nh�p 
WTO. Xét th�c t� là các n
�c phát tri�n ch! v�a m�i �/ng ý b% tr� c$p xu$t kh+u nông s�n 
theo m�t khung th�i gian còn ch
a th%a thu�n, vi�c Vi�t Nam yêu c�u m�t th�i gian ba n�m �� 
b% các kho�n tr� c$p c�n �
�c ch$p nh�n mà không ph�i th
�ng l
�ng gì thêm. C.ng nên 
nh� l�i Hi�p ��nh khung s� b� tháng B�y 2004 c�a WTO �ã tuyên b� rõ: “Các thành viên là các 
qu�c gia �ang phát tri�n s& �
�c l�i nh� th�i k- quá �� �� ti�n hành d" b% m�i hình th	c tr� 
c$p xu$t kh+u �
�c kéo dài h�n”.  

M�t s� thành viên Ban Công tác ch$t v$n s� t
�ng thích t
 cách thành viên WTO c�a Vi�t Nam 
v�i vi�c n
�c này ki�m soát xu$t kh+u g�o, bao g/m c� vi�c �i�u ti�t các công ty xu$t kh+u g�o 
c�a n
�c ngoài trong nh�ng tr
�ng h�p kh+n c$p qu�c gia. Vi�c qu�n lý xu$t kh+u g�o có ý 
ngh�a s�ng còn ��i v�i an ninh l
�ng th�c c�a nhi�u ng
�i Vi�t Nam. G�o chi�m t�i 90 ph�n 
tr�m t�ng s�n xu$t l
�ng th�c c�a Vi�t Nam; 60 ph�n tr�m �$t nông nghi�p là dành cho s�n 
xu$t lúa, và hai ph�n ba s� h� gia �ình canh tác lo�i ng. c�c này. Các bi�n pháp hi�n hành 
không nên b� gián �o�n sau khi Vi�t Nam tr thành thành viên c�a WTO. 

Trong lúc các cu�c �àm phán v� d�t may v n còn �� m, d
�ng nh
 �ã có s� chu+n b� là sau 
khi gia nh�p 10 n�m m�i b% ch� �� h�n ng�ch ��i v�i Vi�t Nam. EU �ã �/ng ý xóa b% h�n 
ng�ch hàng d�t may cho Vi�t Nam n�m 2005, nh
ng Hoa K- v n không khoan nh
�ng. Do Hoa 
K- và EU chi�m t�i 70 ph�n tr�m kim ng�ch xu$t kh+u hàng d�t may hàng n�m c�a Vi�t Nam, 
vi�c th� tr
�ng Hoa K- ti�p t(c áp �'t h�n ng�ch sau gia nh�p s& �nh h
ng nghiêm tr�ng ��n 
t�ng tr
ng c�a m�t trong nh�ng ngành công nghi�p xu$t kh+u có s	c c�nh tranh nh$t c�a �$t 
n
�c, có ti�m n�ng t�ng c� h�i vi�c làm cho nam n� lao ��ng Vi�t Nam. Vi�t Nam c�n �
�c 
h
ng l�i hoàn toàn t� vi�c ch$m d	t ngay ch� �� h�n ng�ch hàng d�t may, bi ch� �� này �ã 
�
�c d" b% cho t$t c� các qu�c gia thành viên khác vào cu�i n�m 2004. 

M	c thu� công nghi�p trung bình mà Vi�t Nam �
a ra g�n �ây nh$t là 17 ph�n tr�m không nên 
b� h� th$p h�n n�a. Là m�t n
�c �ang phát tri�n, Vi�t Nam c�n có kh� n�ng quy�t ��nh h�ng 
m(c thu� quan nào s& cam k�t h� xu�ng và h�  m	c nào �� b�o ��m các l�nh v�c ch
a s1n 
sàng cho t� do hóa có th� nh�n �
�c m�t m	c �� b�o h� nào �ó và s& tu�n t� t� do hóa phù 
h�p v�i các 
u tiên phát tri�n.  

Các thành viên WTO c.ng cho r�ng nh�ng khuy�n khích ��u t
 ��i v�i các doanh nghi�p ho�t 
��ng  các vùng khó kh�n là tr� c$p xu$t kh+u và do �ó ph�i �
�c d" b% sau khi gia nh�p. 
Nh�ng khuy�n khích �ó th�t ra l�i là ngu/n s�ng c�a các vùng h0o lánh và nghèo nh$t c�a Vi�t 
Nam, t�i �ó các doanh nghi�p ho�t ��ng trong nh�ng �i�u ki�n c�c k- khó kh�n. Nh�ng khuy�n 
khích �ó c�n �
�c cho phép trong gói gia nh�p d�a trên quan �i�m chúng là nh�ng tr� c$p 
không d n ��n hành ��ng (non-actionable subsidies) cho phát tri�n vùng. 

,òi h%i tuân th� ngay l�p t	c các hi�p ��nh WTO nh
 Hi�p ��nh v� Các bi�n pháp V� sinh và 
Ki�m d�ch ��ng th�c v�t (SPS) nh
 m�t s� thành viên nêu ra, s& �'t ra cho Vi�t Nam m�t gánh 
n'ng v� tài chính và k* thu�t. Vi�t Nam c�n �
�c giúp �" v� k* thu�t �� th�c thi các yêu c�u �ó 
nh�m ��t t�i các tiêu chu+n cao h�n và có kh� n�ng dàn tr�i nh�ng chi phí th�c thi. 
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T
 cách n�n kinh t� phi th� tr
�ng (NME) c�a Vi�t Nam d
�ng nh
 s& tr thành m�t tiêu �i�m 
c�a �àm phán gia nh�p k� t� gi� tr �i. Vi�t Nam �ã �/ng ý v�i công c( t� v� trong tr
�ng h�p 
“r�i lo�n th� tr
�ng” t�i hi�p ��nh th
�ng m�i song ph
�ng v�i Hoa K-, t
�ng t� nh
 “t� v� quá 
�� c( th� cho s�n ph+m” mà Trung Qu�c �ã nh$t trí, theo �ó hàng hóa c�a Trung Qu�c s& b� 
ch'n l�i n�u gây ra ho'c có kh� n�ng gây ra r�i lo�n th� tr
�ng cho các nhà s�n xu$t n�i ��a 
Hoa K-. Các thành viên �ã yêu c�u Vi�t Nam làm rõ xem nh�ng �i�u kho�n này s& �
�c áp 
d(ng nh
 th� nào ��i v�i các thành viên khác c�a WTO. N�u công c( t� v� $y �
�c �/ng ý, 
ti�m n�ng c�a các ngành công nghi�p ch� t�o �ang t�ng tr
ng c�a Vi�t Nam, nh
 ngành d�t 
may, và theo �ó là c� h�i vi�c làm c�a hàng ngàn công nhân Vi�t Nam s& b� �nh h
ng r$t l�n. 
Các thành viên Ban công tác không nên g�p các �i�u kho�n kinh t� phi th� tr
�ng làm h�n ch� 
các quy�n T�i hu� qu�c (MFN) vào các �i�u ki�n gia nh�p c�a Vi�t Nam. 

Ngày càng có thêm nhi�u b�ng ch	ng v� nh�ng yêu c�u ��i v�i Vi�t Nam mà nh�ng yêu c�u 
này v
�t quá Hi�p ��nh WTO v� Các quy�n S h�u Trí tu� Liên quan ��n Th
�ng m�i (TRIPs). 
Nh�ng yêu c�u nh
 là ph�i tr thành thành viên c�a Công 
�c Qu�c t� n�m 1991 v� B�o v� 
Các gi�ng cây m�i s& �e d�a an ninh l
�ng th�c. H�n n�a, vi�c b�t bu�c ph�i có nh�ng d� li�u 
tr�c nghi�m lâm sàng cho các lo�i d
�c ph+m s& làm ch�m vi�c �
a các th� ph+m t
�ng 
�
�ng vào s�n xu$t. Các thành viên c�n ch$m d	t vi�c s� d(ng các cu�c �àm phán gia nh�p 
�� c
"ng ch� b�o h� b�ng sáng ch� mà không chú ý ��n nh�ng v$n �� phát tri�n. 

Cu�i cùng, v�i nh�ng cam k�t t� do hóa h�t s	c r�ng rãi mà Vi�t Nam �ã �
a ra trong quá 
trình th
�ng l
�ng gia nh�p, Vi�t Nam không nên b� ép bu�c ph�i cam k�t h�n n�a khi tr 
thành thành viên c�a WTO. Các �i�u kho�n hi�n hành trong Khung tháng B�y 2004 nói rõ r�ng 
nh�ng m�i quan ng�i riêng bi�t c�a các thành viên m�i �
�c k�t n�p s& �
�c gi�i quy�t m�t 
cách hi�u qu� thông qua nh�ng �i�u kho�n linh ho�t c( th�. V�n ki�n này c�n �i xa h�n: nh�ng 
n
�c có thu nh�p th$p và nh�ng n
�c kém phát tri�n (LDC) m�i �
�c k�t n�p c�n �
�c mi#n 
không ph�i cam k�t h�n n�a theo Vòng �àm phán Doha. 

Khuy�n ngh� 
Các thành viên WTO nên ng�ng �
a ra nh�ng �i�u ki�n n'ng n� WTO-c�ng trong �àm phán 
v�i Vi�t Nam mà nh�ng �i�u ki�n này có th� tác ��ng tiêu c�c ��n ��i s�ng c�a dân nghèo Vi�t 
Nam. Oxfam tin r�ng gói gia nh�p c�n bao g/m các y�u t� sau: 

• Thu� nông nghi�p không nên b� trói bu�c  m	c bình quân th$p h�n 25 ph�n tr�m, là m	c 
chào m�i nh$t c�a Vi�t Nam, m�t m	c �ã �e d�a sinh k� c�a nông dân và công nhân nông 
thôn. 

• Vi�t Nam c�n có kh� n�ng s� d(ng t$t c� các công c( dành cho các n
�c �ang phát tri�n là 
thành viên WTO �� b�o h� khu v�c nông nghi�p d# b� t�n th
�ng. Các bi�n pháp �ó bao 
g/m H�n ng�ch thu� su$t (TRQ), �i�u kho�n T� v� ,'c bi�t (SSG) hi�n hành c�a WTO và 
các �i�u kho�n m�i �ang th
�ng l
�ng t�i WTO (C� ch� T� v� ,'c bi�t và S�n ph+m ,'c 
bi�t).  

• Khi �
�c k�t n�p, Vi�t Nam c�n có kh� n�ng duy trì ki�m soát xu$t kh+u g�o hi�n hành 
t
�ng thích v�i WTO �� b�o v� an ninh l
�ng th�c. 

• Không nên �òi h%i Vi�t Nam ph�i �
a ra các cam k�t v� quy mô và th�i gian gi�m h) tr� n�i 
��a và tr� c$p xu$t kh+u, cho c� s�n ph+m nông nghi�p và s�n ph+m công nghi�p, cao h�n 
m	c mà các n
�c �ang phát tri�n trong WTO �ã cam k�t ho'c m	c �ã �
�c nh$t trí trong 
các cu�c �àm phán WTO hi�n hành. C( th� h�n là nh�ng khuy�n khích ��u t
 ��i v�i các 
doanh nghi�p ho�t ��ng  nh�ng vùng khó kh�n c�n �
�c cho phép d�a trên quan �i�m 
�ó là nh�ng tr� c$p không d n ��n hành ��ng cho phát tri�n vùng. 

• Thu� công nghi�p không nên b� trói bu�c  m	c trung bình th$p h�n 17 ph�n tr�m là m	c 
chào m�i nh$t c�a Vi�t Nam, m�t m	c có th� làm m$t vi�c làm trong khu v�c ch� t�o. 

• Hoa K- c�n d" b% h�n ng�ch ��i v�i hàng d�t may c�a Vi�t Nam khi Vi�t Nam tr thành 
thành viên c�a WTO, vì ch� �� h�n ng�ch này �ã �
�c xóa b% cho t$t c� các qu�c gia 
thành viên khác vào cu�i n�m 2004. 
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• Không nên �òi h%i Vi�t Nam ph�i t� b% các công c( chính sách có kh� n�ng t�ng c
�ng tác 
��ng phát tri�n c�a ��u t
 n
�c ngoài, nh
 yêu c�u chuy�n giao công ngh�.  

• ,òi h%i tuân th� ngay l�p t	c các hi�p ��nh WTO nh
 Hi�p ��nh v� Các bi�n pháp V� sinh 
và Ki�m d�ch ,�ng th�c v�t (SPS), Rào c�n K* thu�t ��i v�i Th
�ng m�i và ,�nh giá H�i 
quan ph�i �
�c g�n v�i vi�c cung c$p h) tr� k* thu�t �� kéo dãn chi phí th�c thi và xây 
d�ng n�ng l�c k* thu�t c�n thi�t.  

• Các thành viên Ban công tác không nên g�p các �i�u kho�n kinh t� phi th� tr
�ng kh� d� 
h�n ch� các quy�n T�i hu� qu�c (MFN).  

• Các �i�u kho�n WTO-c�ng v� s h�u trí tu� và t� v� th
�ng m�i trong hi�p ��nh th
�ng 
m�i song ph
�ng Vi�t Nam-Hoa K- không nên tr thành b� ph�n c�a gói gia nh�p. 

Trong tình hình có nhi�u quan ng�i ��i v�i các cu�c �àm phán gia nh�p WTO c�a Vi�t Nam và 
nh�ng tr�i nghi�m kh�c nghi�t c�a các n
�c m�i gia nh�p g�n �ây, Oxfam tin r�ng ti�n trình 
gia nh�p nên �
�c k�t c$u l�i nh
 sau: 

• WTO c�n �
a ra nh�ng h
�ng d n rõ ràng liên quan ��n quy�n l�i và ngh�a v( c�a các 
thành viên m�i, d�a trên các ch! s� phát tri�n khách quan. 

• Các n
�c �ang phát tri�n xin gia nh�p c�n �
�c h
ng s� “��i x� �'c bi�t và khác bi�t” 
trong các Hi�p ��nh WTO dành cho các thành viên là qu�c gia �ang phát tri�n. 

• M�t panen (ban ho'c �oàn) chuyên gia s& quy�t ��nh li�u ch� �� th
�ng m�i c�a qu�c gia 
xin gia nh�p có t
�ng thích v�i các lu�t l� hi�n hành c�a WTO hay không, và khi nào thì 
�i�u kho�n “kinh t� phi th� tr
�ng” ��i v�i các n
�c xin làm thành viên s& �
�c xoá b%. 

• Các cam k�t WTO-c�ng �ã �
�c nh$t trí trong các hi�p ��nh th
�ng m�i song ph
�ng có 
th� �e d�a t�i phát tri�n không nên �
�c nghi#m nhiên “�a ph
�ng hóa” trong các gói �àm 
phán gia nh�p. 

• Các n
�c có thu nh�p th$p và các n
�c kém phát tri�n m�i gia nh�p c�n �
�c mi#n không 
ph�i cam k�t h�n n�a theo Vòng �àm phán Doha. 

• Các �àm phán song ph
�ng liên quan ��n vi�c gia nh�p WTO c�n minh b�ch h�n, cho 
phép các n
�c xin gia nh�p tìm ki�m t
 v$n và h) tr� k* thu�t �� �áp 	ng �
�c nh�ng �òi 
h%i ��i v�i n
�c �ó. 
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