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Đánh giá chung

 Sự ghi nhận của quốc tế về những nỗ lực của Việt Nam 
trong:

- Thực hiện các cam kết WTO
- Xây dựng nền kinh tế thị trường

 Cơ hội để Việt Nam nhìn lại mình:
- Thực hiện cam kết WTO v. Tận dụng cơ hội từ WTO?
- Mong muốn của đối tác v. Yêu cầu của nội địa?



Những tiếc nuối

 Những công cụ WTO cung cấp mà Việt Nam chưa sử dụng được
- Việc sử dụng các biện pháp trợ cấp được phép để hỗ trợ các đối tượng dễ bị

tổn thương (đặc biệt là nông dân):
+ mức độ trợ cấp thấp hơn mức được phép
+ biện pháp trợ cấp chưa hiệu quả (chưa đến đúng đối tượng)

- Việc sử dụng các công cụ phòng vệ để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các ngành 
sản xuất (chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ)
+ thiếu năng lực cần thiết (đặc biệt về nhận thức)
+ thiếu các hỗ trợ cần thiết (đặc biệt về thông tin) để doanh nghiệp có thể khởi 
kiện

 Những cơ hội thay đổi từ WTO đã chưa được Việt Nam tận dụng triệt để
- Minh bạch hóa các hoạt động quản lý
- Cạnh tranh công bằng trong hoạt động kinh doanh



Và những hy vọng

 Những bình luận của các nước có thể giúp cho Việt Nam tiếp tục các cải 
cách:

- Minh bạch hóa
- Phát triển các nguyên tắc thị trường 

 Sự khích lệ để Việt Nam tiếp tục con đường hội nhập kinh tế quốc tế:
- Bài học từ hội nhập “theo chiều rộng” (WTO) để tiếp tục hội nhập “theo 

chiều sâu” (FTA
- Bài học hội nhập “từ nhu cầu bên trong” và “dưới sức ép bên ngoài”
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