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Tóm lược

• Việt Nam có xu hướng được hưởng lợi từ FTA 

– Giảm và dỡ bỏ thuế lớn

– Gia tăng thương mại 2 chiều

– Tăng thu nhập và tiền lương thực tế

– Gia tăng đầu tư

• Môi trường

– Không tác động rõ ràng đến môi trường

• Xã hội

– Không tác động rõ ràng đến các yếu tố xã hội
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Hạn chế

• Để cung ứng cho thị trường EU, nhập 

khẩu phải tăng

• Chuyển sang các thị trường khác 

• Giảm bớt ưu đãi

• Các biện pháp phi thuế phức tạp hơn 

(RoO, tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ, SPS, 

HAACP, EuropGAP, GAP, v.v…
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Vốn

• Lợi ích thu được nhỏ so với tăng trưởng

• Tăng trưởng phụ thuộc vào vốn và năng suất, 

không phải thương mại trực tiếp

• Dòng vốn chảy vào trong nước góp phần đáng kể 

vào phúc lợi thu được

• Tuy nhiên, Việt Nam phải là một thị trường an 

toàn cho đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả

– Quy tắc pháp luật

– Giảm tối thiểu rủi ro quyền lực cao nhất, chiếm 

đoạt quyền lực

• Vốn và thương mại giúp cải thiện công nghệ
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Lao động

• Có cơ hội ở các thị trường mới đối với dệt may, 

da giày, nông nghiệp chế biến, dịch chuyển vốn 

và lao động

• Nhưng chi phí điều chỉnh tương đối thấp

– Giai đoạn thực hiện từng bước dài

– Mở rộng vượt trội trong hầu hết các ngành

• “Chính sách thị trường lao động hiệu quả, an 

sinh xã hội, và các chính sách bổ sung đối với 

giáo dục, nhà ở và tín dụng”
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Thực thi

• Giám sát quá trình thực thi hiệp định

– Phải giảm thuế quan

• Chấp nhận cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, 

các lĩnh vực đầu tư, v.v.. 

• Tận dụng lợi thế tiên phong đầu tiên

• Cơ hội gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu

• Giải quyết những vấn đề môi trường bằng chính 

sách môi trường, không phải chính sách 

thưowng mại
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