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Ý tưởng phát triển & hiện thực thương mại 

 

Mô hình phát triển truyền thống 

 Chú trọng tăng trưởng + Ẩn ý đằng sau là thể chế (tương tác nhà nước- thị 

trường), chính sách phân bổ nguồn lực (nhất là vốn) 

 Bài học: Thúc đẩy tăng trưởng và CNH không thể thành công nếu thiếu thể 

chế thị trường và sự liên kết với kinh tế thế giới. Song đó chỉ là những điều 

kiện cần, chứ chưa đủ 

Tư duy mới về phát triển 

 Kinh tế TG đang “quá độ” với nhiều rủi ro, bất định song với hy vọng có 

cách thức phát triển mới 

 Ý tưởng phát triển mới: cân bằng, bao trùm (inclusive), sáng tạo, “xanh”, 

và bền vững hơn 
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Các vấn đề  Sự giao thoa 

Biến đổi khí hậu & môi trường  Kinh tế thực – Kinh tế “ảo” 

(tiền tệ và dot.com) 

Khủng hoảng năng lượng   

Khủng hoảng lương thực  Nhà nước - Thị trường –XH công dân 

Khủng hoảng tài chính   

An ninh phi - truyền thống  Quốc gia – Khu vực – Toàn cầu 
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Đặc trưng/đòi hỏi mới của TM toàn cầu 

 Toàn cầu hóa, đầu tư quốc tế dựa trên lợi thế địa lý/vị trí và nhân công tại 

các nước đang phát triển/mới nổi  Mạng SX và chuỗi cung ứng toàn cầu 

 TM hàng trung gian & linh kiện gia tăng + dịch vụ hỗ trợ và kết nối gia 

tăng (“nhân tố năng động nhất trong TM toàn cầu”) 

 “TM theo chuỗi giá trị”-“supply chain trade”  CNH nhờ tham gia chứ 

không phải xây chuối cung ứng + chuyển giao công nghệ tốt hơn TM 

truyền thống 

 SX, TM SP nông nghiệp phải đảm bảo quyền có lương thực 

 Tư duy mới về phát triển cần được “lồng ghép” (hình thức nào đó) vào các 

thỏa thuận TM 
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WTO: Sự lựa chọn xác đáng và thách thức 

 

FTAs (cả Mega-FTAs: TPP, RCEP, TTIP) không thể thay thế WTO. 

WTO vẫn là hết sức cần thiết (RIN Statement No 4 on WTO, April 2014) 

 “Luật chơi” của WTO là bình đẳng và không phân biệt đối xử (trên phạm vi 

toàn cầu) nên ít tạo ra méo mó TM 

 DSM (trong WTO) vẫn là công cụ hữu hiệu thúc đẩy TM có nguyên tắc giữa 

các  thành viên 

 Các thành viên đều cam kết thảo thuận TM khác nhau phai nhất quán với 

WTO 

 WTO vẫn là diễn đàn tầm toàn cầu quan trọng về hợp tác phát triển và 

“viện trợ vì thương mại – aid for trade”  
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Thách thức: Liệu các cam kết WTO có đủ  thích ứng với sự phát triển 

của thương mại toàn cầu (và ít nhiều các vấn đề phát triển)? 

Hiện trạng WTO: “chủ yếu quản trị bán hàng quốc tế/tiếp cận thị 

trường”  cần WTO 2.0 (R. Baldwin) 

 Kết nối chuỗi giá trị như một cách tạo thuận lợi TM  Vấn đề/chi phí sau 

đường biên giới + gắn kết dịch vụ và đầu tư (như FDI) 

 Tự do hóa hàng nông sản gắn với an ninh lương thực (hàng hóa công cộng 

khu vực/toàn cầu?) 

 Tự do hóa và TM hàng hóa “xanh” cũng như hợp tác (chuyển giao công 

nghệ; nâng cao năng lực) 

 

Tia hy vọng: Gói Bali được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần 

thứ 9 (Thỏa thuận về Thuân lợi hóa TM; một số QĐ liên quan đến an 

ninh lương thực,  LDCs,…) la rất khích lệ dù còn hạn chế  
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ASEAN: Một mẫu hình liên kết các nước ĐPT 

 

Tầm nhìn ASEAN 2020: Đưa ASEAN thành một khu vực ổn 

định, thịnh vượng và có tính cạnh tranh cao cùng với sự phát triển 

kinh tế công bằng 

 

AEC (2015): 

Tự do chu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, và lao động có kỹ năng & 

tự do hơn trong chu chuyển vốn 

4 trụ cột 

Thị trường và cơ 

sở SX thống nhất 

(tự do hóa + lĩnh 

vực ưu tiên) 

 Một khu vực có 

tính cạnh tranh 
 Phát triển công 

bằng  

(SMEs + IAI) 

 Hội nhập vào nền 

kinh tế toàn cầu 
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Ý tưởng phát triển và thu hẹp khoảng cách phát triển 

 Tự do hóa TM, đầu tư và dịch vụ  Tạo cơ hội SXKD 

 Thuận lợi hóa TM và đầu tư  Giảm chi phí giao dịch lien quan đến mạng 

SX và chuỗi giá trị 

 Chương trình kết nối (MPAC)  Dễ dàng tiếp cận cơ hội mới và giảm chi phí 

giao dịch 

 Hợp tác (như IAI,…)  Cải thiện năng lực tận dụng một cách hiệu quả cơ 

hội mới 

AEC là một quá trinh. AEC sau 2015?  

 ADBI: RICH 

 ERIA (1/2014) (ASEAN Rising : Vision, Framework and Recommendations on 

Moving ASEAN & AEC forward Beyond 2015): Một nền tảng vững mạnh & 4 

trụ cột 
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SỰ KỲ DIỆU ASEAN (ASEAN MIRACLE) 

       

   Một ASEAN 

liên kết và 

đua tranh  

Một ASEAN 

năng động 

và có tính 

cạnh tranh  

 

Một ASEAN 

tăng trưởng 

bao trùm, 

xanh, và có 

sức đề kháng 

 

Một ASEAN 

toàn cầu; 

RCEP, và 

tiếng nói 

ASEAN  

Một ASEAN có trách nhiệm 
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RCEP & TPP: Kỳ vọng và đặc trưng 

 

So sánh RCEP và  TPP 

 RCEP là một hiệp định TM tự do mới của khu vực, song không phải là một 

ý tưởng mới (Đã có: Nhóm Nghiên cứu ASEAN + 3 FTA và CEPEA; Các đề 

xuất về Cộng đồng Đông Á như sự kế tiếp của Chiến lược vòng tròn đồng 

tâm từ liên kết ASEAN đến ASEAN cộng) 

 TPP được xem là “tiền thân” cho FTAAP trong tương lai và “phù hợp” với 

mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ quay lại với châu Á-TBD 
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RCEP TPP 

- Cả hai đều cam kết tự do hóa sâu rộng TM hàng hóa, dịch vụ và đầu tư 

- Cả hai đều cam kết theo “chủ nghía khu vực mở”   

Đàm phán bắt đầu 2013 và dự định ký 

kết năm 2015 

Bắt đầu 2010 và có thể kết thúc vào 

cuối năm 2014(?) (sau vài lần lỡ hẹn) 

ASEAN là “hạt giống”/lực lượng chèo lái “Dẫn dắt” bởi Hoa Kỳ 

Mục đích: Tạo dựng một hiệp định sâu 

sắc hơn các ASEAN + 1-FTAs và thúc đẩy 

hợp tác vì sự phát triển đồng đều  

Mục đích: Thiết lập một FTA của Thé 

kỷ 21 xử lý các vấn đề TM thế hệ tiếp 

theo (các chuẩn mực lao động, môi 

trường, cạnh tranh, DNNN, mua sắm 

chính phủ, IPRs +, TM điện tử,..) 

Ký kết có lẽ không theo hình thức “trọn 

gói” (là quá trình, xử lý dần theo độ phức 

tạp, khó khăn) 

Ký kết “trọn gói” (“single 

undertaking”) 
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Vấn đề đặt ra 

 TPP & RCEP: cùng hội tụ đến FTAAP? Có cả những nhân tố hỗ trợ (lien kết 

kinh tế; lực lượng thị trường) và cả rủi ro (các vấn đề địa-chính trị + nguy 

cơ lợi ích từ liên kết phân phối không đều) 

 Hài hòa hóa nguyên tắc xuất xứ (RoO) và thuân lợi hóa (như điều tiết sau 

đường biên giới; tiêu chuẩn và tuân thủ)? 

 Thể chế Đông Á 16 và vai trò (trung tâm) của ASEAN 

 Tự do hóa và các vấn đề an ninh phi truyền thống (thảm họa thiên nhiên; 

bệnh tật truyền nhiễm; an ninh lương thực và năng lượng; dịch chuyển lao 

động,….) 
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Hàm ý đối với Việt Nam 

 

Đối với Chính phủ 

Hài hòa hóa các tuyến hội nhập với vấn đề cải cách/phát triển 

 Các vấn đề cải cách/phát triển (tầm nhìn 2030): Cải cách thể chế; hoàn 

thiện kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; đột phá nông nghiệp cùng 

quản trị quá trình đô thị hóa và dịch chuyển dân cư; tăng trưởng xanh và 

ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống an sinh xã hội 

 Các tuyến hội nhập chủ yếu : WTO; ASEAN và Đông Á –TBD; quan hệ song 

phương với các đối tác quan trọng/chiến lược 

 Tự do hóa TM và hội nhập là bộ phận hữu cơ của Đổi Mới. Hội nhập và cải 

cách trong nước quan hệ qua lại lẫn nhau 



14

Xây dựng/hoàn thiện thể chế kinh tế (“luật chơi”, tổ chức, thực 

thi) đáp ứng cam kết TPP, RCEP, VN-EU FTA,… 

 TPP , RCEP, VN-EU FTA: cả cơ hội và thách thức. Song về tồng thể đòi hỏi 

của các FTA này đều tương thích/nhất quán với công cuộc tái cấu trúc, 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển của VN 

 Gắn kết cam kết FTAs (tự do hóa) với hợp tác (đặc biệt về GD-ĐT, chuyển 

giao công nghệ; nâng cao năng lực thể chế) 

 

Giảm thiểu phí tổn điều chỉnh 

 Đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô 

 Hố trợ DN và những nhóm người dễ bị tổn thương khi đẩy mạnh hội nhập 

 Hỗ trợ nâng cao kỹ năng (kinh doanh, lao động) và khả năng tiếp cận cơ 

hội mới 
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Xây dựng “hình ảnh” tốt về ứng xử Nhà nước/Chính phủ 

 Một CP phục vụ công dân. Thông điệp minh bạch, có giải trình. Đối thoại, thu 

nhận và phản hồi ý kiến thị trường, xã hội, cộng đồng DN 

 Một CP có trách nhiệm quốc tế cao: Thực thi cam kết nghiêm túc và đóng 

góp quốc tế (WTO; chủ nghĩa khu vực mở ở châu Á-TBD; vai trò trung tâm 

của ASEAN; các chương trình kết nối khu vực; các vấn đề an ninh phi truyền 

thống,…  

 Là một ví dụ sống động cho mối quan hệ mới giữa các nền kinh tế khác biệt 

về trình độ phát triển vì ổn định và thinh vượng cho tất cả 
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Đối với doanh nghiệp 

Học quản trị sụ bất định 

 Hiểu và sử dụng các công cụ phòng chống rủi ro biến động (như thị trường 

kỳ hạn, các công cụ phái sinh; bảo hiểm) 

 Nhận thức và đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, các hàng rào kỹ thuật (tại các thị 

trường phát triển) 

 Nhận thức vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô và thay đổi chính sách 

“Cú sốc” nhất thời  Điều chỉnh bộ phận 

“Cú sốc” lâu dài  Điều chỉnh chiến lược 
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Tìm kiếm cơ hội SXKD 

 Thị trường mở rộng (cả ngang và sâu dựa trên cam kết như FTAs và lợi thế 

so sánh) 

 SXKD phân khúc, theo mạng/cụm/chuỗi 

 Những lĩnh vực ngành nghề mới (công nghiệp “xanh”; dịch vụ gắn với e-

commerce…) 
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Chấp nhận cạnh tranh cùng học kết nối 

 Chuyển dần từ cách thức cạnh tranh “bằng giá” sang chú trọng cạnh tranh 

“phi giá” (gắn với tiêu chuẩn, chất lượng, mẫu mã, giao dịch…) 

 Phát triển, toàn cầu hóa  quá trình tích tụ & phân khúc  Cụm; Mạng; 

Chuỗi 

 Tích tụ: lợi thế nhờ qui mô; rủi ro: đầu tư quá mức + Hiệu ứng tắc ngẽn. 

Phân khúc: chuyên môn hóa; phụ thuộc vào lợi thế so sánh, phí tổn kết nối 

dịch vụ 

 Cụm: liên kết công ty xung quanh “công ty tiên phong”/”công ty neo”. 

Chuỗi giá trị: có thể do nhà SX chi phối hoặc do người mua chi phối 

 Lợi thế học hỏi: thông tin (nhân lực, ngoại ngữ, hạ tầng IT) + gắn kết công 

ty/nhà đầu tư chiến lược + ưu thế mạng giao diện 
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Mạng SX ổ cứng trong khu vực 

 

Gia công và lắp
ráp

Marketing

Phân phối

Thiết kế

R&D GTGT cao

GTGT thấp

Gia công và lắp
ráp

Marketing

Phân phối

Thiết kế

R&D GTGT cao

GTGT thấp

 

PB PB 

PB 

PB 

PB 

Nhà máy to, cũ 

Trước khi phân khúc 

Sau khi phân khúc 

SL 
SL 

SL 

SL SL 
PB: nhà máy SX  
SL:  Kết nối dịch vụ 
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Đồng hành với CP và học “đối thoại” với qui trinh pháp lý 

 Nắm thông tin không chỉ là về TPP, RCEP, VN-EU FTA ,... và hội nhập nói 

chung, mà cả về những chính sách, cải cách của CP (hiện hành/tương lai) 

(Nhiều hiệp định có rất nhiều đòi hỏi cao đối với các chính sách “sau đường 

biên giới”)  Trao đổi, đối thoại đầy đủ, sâu sắc giữa doanh nghiệp, hiệp 

hội với các bộ ngành và chính phủ 

 Hiểu biết cơ sở pháp lý/cơ chế, qui trình giải quyết tranh chấp 

 Tranh luận và thực thi đảm bảo hợp đồng kinh doanh và quyền lợi doanh 

nghiệp dựa trên cơ sở và thủ tục pháp lý phải là một phần không tách rời 

của đời sống doanh nghiệp  
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Thank you!


