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Tóm tắt 

ài viết sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu 

Á trong giai đoạn 1985 – 2013 để phân tích và so sánh năng suất lao động và 

một số yếu tố khác của VN so với 11 quốc gia tham gia TPP để xem xét liệu 

rằng gia nhập TPP là cơ hội hay thách thức cho VN. VN khi so sánh với 11 thành viên 

còn lại tham gia TPP là quốc gia có mức thu nhập thấp nhất mặc dù tốc độ tăng trưởng 

trong những năm gần đây thuộc vào nhóm cao so với các nước. Tuy nhiên, với việc mở 

cửa thương mại mạnh trong hoàn cảnh năng suất lao động rất thấp so với các nước và 

có tốc độ tăng trưởng năng suất chậm lại trong những năm gần đây vừa mang lại cơ hội 

đồng thời là thách thức rất lớn cho VN khi tham gia TPP vì yếu tố cạnh tranh với các 

nước khác trong bối cảnh cải tiến công nghệ thấp và lao động chưa được đào tạo cao. 

Từ khóa: TPP, năng suất lao động, VN. 

Abstract 

This paper uses data from the World Bank and the Asian Development Bank in the 
period 1985 - 2013 to analyze and compare the labour productivity and other factors of 

Vietnam in relating with 11 members of TPP to examine the opportunities or challenges 

for Vietnam in joining this organization. Vietnam is the lowest income levels with high 

economic growth rates in recent years in comparing with 11 members of TPP. However, 

the low labour productivity in comparing with other countries in line with with the higher 

trade openness, while the growth rate of labour productivity slowed in recent years, 

Vietname not only has opportunities and but also faces to tremendous challenges since 

the competition from external factors in the context of low technological innovation and 

untrained labor. 

Keywords: TPP, economic growth, Vietnamese labour productivity. 
 
 
 


