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Dịch COVID-19 có lẽ là cơ hội để các nước Đông Nam Á hạn chế sự phụ thuộc quá
mức vào
thị trường Trung
Quốc và
đa dạng hóa,
tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu
nhằm đạt được
vị thế tốt hơn
.
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Sau khi cuộc chiến chống COVID-19 kết thúc, mỗi nước thành viên ASEAN cần tăng
cường khả năng sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp và nâng cao khả năng phục
hồi quốc gia khi đối phó với các đại dịch tương tự. Tuy nhiên, nếu gạt các mối quan
ngại về sức khỏe sang một bên, dịch bệnh bùng phát cũng nêu bật sự phụ thuộc
cao độ về kinh tế và thương mại của khu vực vào Trung Quốc. Khi các chuỗi cung
ứng toàn cầu tổ chức lại sau cuộc khủng hoảng, các nước Đông Nam Á nên tiến
hành những cải cách táo bạo trong nước và phát triển mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất
để có được vị thế tốt nhất nhằm gặt hái lợi ích.

Hiện nay, trong bối cảnh COVID-19 lây lan khắp nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
trên thế giới, một Đông Nam Á vốn mở cửa và liên kết sâu rộng phải đối mặt với
nguy cơ lớn là các ca bệnh COVID-19 nhập khẩu. Cuộc chiến chống đại dịch đang
trở nên khốc liệt khi tình hình trong khu vực nhanh chóng xấu đi. Malaysia đã trở
thành quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Đông Nam Á, với số ca được xác định
mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng. Tính đến trưa 26/3/2020, tổng số ca được xác
nhận ở 10 quốc gia ASEAN đã vượt qua con số 5.200 ca và đang tiếp tục gia tăng.

Do những khác biệt lớn trong hệ thống y tế công cộng cũng như các cơ sở và nguồn
lực y tế giữa các quốc gia Đông Nam Á, mức độ sẵn sàng và năng lực triển khai
nguồn lực của các nước này đối với những đợt bùng phát bệnh lây nhiễm trên diện
rộng cũng có sự khác biệt. Theo Báo cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2019 về 141 nền
kinh tế của Diễn đàn kinh tế thế giới, các quốc gia ASEAN có sự chênh lệch rất lớn
về năng lực y tế. Singapore đứng đầu thế giới về y tế và sở hữu hệ thống y tế tầm
cỡ thế giới. Tuy nhiên, Lào (đứng thứ 109), Campuchia (đứng thứ 105) và
Philippines (đứng thứ 102) lại tụt hậu rất xa. Nếu tình hình bùng phát dịch
COVID-19 trở nên tồi tệ hơn trong ASEAN, dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng và đột
ngột số ca mắc giống như ở Trung Quốc và Hàn Quốc, thì dịch bệnh sẽ nhanh
chóng nhấn chìm các quốc gia có hệ thống y tế công cộng yếu kém và tiêu chuẩn y
tế thấp, nhất là Lào, Campuchia, Philippines và Indonesia.

Đối mặt với sự tấn công của COVID-19, các nước Đông Nam Á cần có ngay những
biện pháp mạnh nhằm xét nghiệm cho tất cả các ca nghi nhiễm, cách ly và điều trị
các bệnh nhân được xác định nhiễm bệnh nhằm giảm tỷ lệ tử vong, tiến hành điều
tra truy tìm những người từng tiếp xúc với bệnh nhân và ngăn chặn sự lây nhiễm
trong cộng đồng trên diện rộng. Ngày 17/3/2020, Giám đốc Tổ chức y tế thế giới
khu vực Đông Nam Á đã hối thúc các quốc gia trong khu vực hành động khẩn trương
và quyết liệt chống lại đại dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan hơn nữa của COVID-19.
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Sức ảnh hưởng của toàn cầu hóa và các tổ chức đa phương quốc tế bị giới hạn
trong bối cảnh đại dịch bùng phát dữ dội. Do đó, sự chuẩn bị cho tình huống khẩn
cấp và khả năng phục hồi của mỗi quốc gia có ý nghĩa trọng yếu, và một lần nữa
sẽ trở nên quan trọng trong việc xác định tính cạnh tranh nói chung của mỗi quốc
gia. Khả năng phục hồi của quốc gia bao gồm phản ứng trước các tình huống khẩn
cấp, chỉ huy và phối hợp các cơ quan điều hành, hệ thống y tế và năng lực triển
khai nguồn lực, năng lực phát triển công nghệ và sự cố kết xã hội và công cộng.

Chẳng hạn, chỉ sau chưa đầy một tháng, Hàn Quốc đã bước đầu kiểm soát được
đại dịch sau khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19 vào
giữa tháng 2/2020. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên toàn quốc, Hàn Quốc về cơ
bản đã giới hạn sự bùng phát trong phạm vi thành phố Daegu và tỉnh Bắc
Gyeongsang. Điều đáng khen ngợi là Hàn Quốc đã không áp dụng những biện pháp
cực đoan như phong tỏa thành phố hay đình chỉ giao thông, qua đó giảm thiểu sự
bất tiện đối với người dân. Điểm nổi bật trong mô hình hiệu quả này của Hàn Quốc
là sự sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp và khả năng phục hồi của nước này.

Là tâm chấn ban đầu của bệnh dịch và cũng là nguồn du khách quan trọng, trung
tâm của chuỗi công nghiệp toàn cầu, đối tác thương mại và bên cấp vốn quan
trọng, Trung Quốc có ý nghĩa trọng yếu đối với tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia
Đông Nam Á. Do đó, đại dịch cũng tác động tới nền kinh tế khu vực thông qua du
lịch, chuỗi công nghiệp và hoạt động đầu tư, đặc biệt là ở Việt Nam, Thái Lan và
Singapore. Mức độ tác động kinh tế của đại dịch ở Đông Nam Á sẽ phụ thuộc vào
tốc độ vượt qua đại dịch của Trung Quốc và Đông Nam Á.

Ngày 20/2/2020, bộ trưởng ngoại giao 10 nước ASEAN và Trung Quốc đã tổ chức
cuộc họp đặc biệt các bộ trưởng ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về COVID-19 tại
Viêng Chăn, thủ đô Lào. Đây là cuộc họp đa phương đầu tiên giữa Trung Quốc và
các quốc gia khác về COVID-19 và các vấn đề y tế công cộng kể từ khi dịch bệnh
bùng phát. Với tư cách các đối tác chiến lược, Trung Quốc và ASEAN đã đưa ra
tuyên bố chung sau cuộc họp về cam kết của họ trong việc tăng cường hợp tác
chống COVID-19 bùng phát, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực y tế công
cộng, thiết lập các kênh chia sẻ thông tin về đại dịch, trao đổi kinh nghiệm giữa
các chuyên gia y tế, với tầm nhìn nâng cao năng lực chuẩn bị và phản ứng trước
các tình huống khẩn cấp.

Những liên kết thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN
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Với tư cách láng giềng, Đông Nam Á có những liên kết thương mại gần gũi và tích
cực nhất với Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới và là
đối tác thương mại lớn nhất của hầu hết các nước thành viên ASEAN. Tỷ trọng của
ASEAN trong xuất khẩu của Trung Quốc đang gia tăng. Đồng thời, tỷ trọng của
ASEAN trong tổng lượng hàng nhập khẩu của Trung Quốc cũng đang trên đà tăng.
Những dấu hiệu này chỉ ra mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa ASEAN và Trung
Quốc, trung tâm của chuỗi công nghiệp toàn cầu. Năm 2019, tổng kim ngạch ngoại
thương của ASEAN lên tới 2.799,2 tỷ USD, trong đó 18% là với Trung Quốc. Con số
này cao hơn nhiều so với EU (10%) và Nhật Bản (8,1%).

Mặc dù đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN vẫn thấp hơn vào Mỹ, EU và Nhật Bản,
nhưng đầu tư của các công ty Trung Quốc vào Đông Nam Á đã có sự tăng trưởng
đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2019, đầu tư của Trung Quốc vào khu vực
đã đạt 15,5 tỷ USD, chiếm hơn 13% đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. Các doanh
nghiệp Trung Quốc hoạt động rất tích cực ở Đông Nam Á và tham gia nhiều dự án
cơ sở hạ tầng lớn trong khu vực, bao gồm đường sắt Trung-Lào từ tỉnh Vân Nam tới
Viêng Chăn, các dự án thủy điện ở Lào, nhà máy điện ở Campuchia, nhà máy nhiệt
điện than và đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung ở Indonesia, các nhà máy sắt thép
ở Malaysia và các dự án vận tải cao tốc ở Singapore. Ngoài ra, các nước Đông Nam
Á cũng tiêu thụ đáng kể các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc trong thị trường
trong nước, từ hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm và đồ gia dụng đến hàng hóa cao
cấp như động cơ xe, điện thoại thông minh và thiết bị truyền thông.

Tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế ASEAN

Ngày nay, mối quan hệ kinh tế Trung Quốc-ASEAN đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đã thiết lập quan hệ kinh tế và các mối
liên kết thương mại chặt chẽ thông qua các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc
hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chiếm 16% nền kinh tế toàn cầu và ảnh
hưởng trực tiếp tới nền kinh tế của ASEAN theo hai hướng.

Thứ nhất, khách du lịch Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng du
lịch ở ASEAN. Trung Quốc đã trở thành nguồn khách du lịch ngoài nước lớn nhất
thế giới, với tổng cộng 150 triệu lượt khách năm 2018, tương đương hơn 12% lượng
du khách ngoài nước trên toàn cầu. Do tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng
văn hóa, những điểm tham quan tự nhiên độc đáo và khoảng cách địa lý gần với
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Trung Quốc, ASEAN rất được các du khách Trung Quốc ưa chuộng.

Năm 2018, hơn 30 triệu du khách Trung Quốc đã tới ASEAN, chiếm phần rất lớn
trong tổng số du khách nước ngoài, nhất là đối với Thái Lan, Việt Nam và
Campuchia. Thu nhập của ASEAN từ du lịch đã trở nên phụ thuộc vào tiêu dùng của
người Trung Quốc khi có thể thấy hàng đoàn du khách Trung Quốc tụ tập tại nhiều
điểm đến du lịch khác nhau, các khu nghỉ mát ven biển, trung tâm mua sắm và
nhà hàng. Theo dữ liệu được công bố trong Báo cáo về Trung Quốc và thế giới của
Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey tháng 7/2019, mức chi tiêu của du khách Trung
Quốc tương đương 7% tiêu dùng cá nhân trong nước ở Singapore và 9% ở Thái Lan.

Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng, Trung Quốc đã tạm ngưng các
nhóm du lịch ra nước ngoài vào cuối tháng 1/2020. Ngoài ra, do nhiều quốc gia đã
thực hiện lệnh cấm du lịch nhằm hạn chế du khách Trung Quốc vào đất nước,
nhiều yêu cầu đặt tour đã bị hủy. Trong ngắn hạn, việc số lượng du khách Trung
Quốc giảm mạnh sẽ tác động sâu sắc đến ngành du lịch, hàng không, dịch vụ ăn
uống và các ngành dịch vụ khác ở ASEAN. Các nước phụ thuộc vào du lịch như
Thái Lan và Campuchia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chẳng hạn, lượng du khách
Trung Quốc đến Thái Lan vào tháng 2/2020 đã giảm hơn 90%. Tổng cục du lịch
Thái Lan ước tính dịch COVID-19 sẽ khiến ngành du lịch Thái Lan thiệt hại ít nhất 3
tỷ USD.

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với ngành du lịch, các nước thành viên
ASEAN hy vọng kích thích ngành du lịch trong nước và khai thác các thị trường
nguồn mới. Tuy nhiên, sẽ cần phải có thời gian để các biện pháp này mang lại kết
quả do dịch bệnh này tác động đến toàn cầu.

Thứ hai, các nước thành viên ASEAN tham gia chuỗi công nghiệp toàn cầu với Trung
Quốc làm trung tâm phụ thuộc vào việc xuất khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm
trung gian sang Trung Quốc để xử lý và lắp ráp giai đoạn cuối. Trong số này có gỗ
và nông sản từ Việt Nam, cao su và dầu cọ từ Malaysia, và các linh kiện điện tử từ
Singapore. Viện toàn cầu McKinsey ước tính xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới
11% sản lượng trong nước của Malaysia và Việt Nam.

Theo số liệu thống kê chính thức của Việt Nam, 16.000 nhà máy tại nước này đã
ngừng sản xuất vào tháng 1-2/2020, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2019. Để trở
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thành “công xưởng tiếp theo của thế giới”, trong những năm gần đây, Việt Nam đã
phát triển mạnh mẽ ngành sản xuất định hướng xuất khẩu. Tuy nhiên, nhãn mác
“Sản xuất tại Việt Nam” hiện vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu thô và sản phẩm trung
gian từ Trung Quốc. Chẳng hạn, hơn 50% nguyên liệu thô và sản phẩm trung gian
cần thiết cho ngành dệt may của Việt Nam được nhập khẩu từ các nhà cung cấp
Trung Quốc. Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác gần như không thể khắc
phục được sự phụ thuộc này.

Các nước thành viên ASEAN có các hệ thống công nghiệp không tương xứng và
thiếu các hoạt động đầu nguồn và cuối nguồn trong các chuỗi giá trị. Trừ
Singapore, hầu hết các nước thành viên ASEAN đều có thâm hụt thương mại với
Trung Quốc, đặc biệt là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Thâm hụt
thương mại kéo dài sẽ gây tổn hại cho các nỗ lực công nghiệp hoá của các nước
này.

Kể từ khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Trung Quốc đã tạo cho mình
một lợi thế so sánh trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Lợi thế cạnh tranh của Trung
Quốc bắt nguồn từ lực lượng lớn các lao động lành nghề và siêng năng, hệ thống
giao thông vận tải hiệu quả, cơ sở hạ tầng điện tử, các chuỗi cung ứng đầu nguồn
và cuối nguồn, nền chính trị ổn định trong nước và thị trường tiêu thụ khổng lồ.

Đối với ASEAN, hiện nay việc giảm sự tập trung vào Trung Quốc trong chuỗi công
nghiệp toàn cầu là không thực tế và bất khả thi. Báo cáo về Trung Quốc và thế giới
của Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey cho thấy thế giới ngày càng phụ thuộc vào
nền kinh tế Trung Quốc, trong khi đó sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nền kinh tế
thế giới đã giảm đi do sự chuyển đổi kinh tế và sự phát triển của thị trường tiêu
dùng nội địa.

Tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và các cơ hội phát triển ở ASEAN

Trong những năm gần đây, để đối phó với chi phí sản xuất gia tăng ở Trung Quốc,
sự chuyển đổi kinh tế và việc tăng thuế xuất khẩu do cuộc chiến thương mại
Mỹ-Trung gây ra, nhiều công ty đa quốc gia đang cân nhắc việc di dời hoặc thực sự
di dời một phần năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc
như là một biện pháp trong chiến lược đa dạng hoá “Trung Quốc+1”. Chẳng hạn,
sau khi đóng cửa các nhà máy sản xuất ở Thâm Quyến và Thiên Tân năm 2018 và
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tại Huệ Châu, Quảng Đông vào tháng 10/2019, tập đoàn điện tử Samsung của Hàn
Quốc đã hoàn thành mục tiêu chuyển các chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung
Quốc. Samsung hiện có 2 nhà máy sản xuất và lắp ráp lớn tai Việt Nam.

Dịch COVID-19 đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đa dạng hoá và tái cơ cấu các
chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tất yếu tái cơ cấu các chuỗi công nghiệp không còn
bị nghi ngờ mà nay đã trở thành vấn đề về thời điểm và mức độ. Đại dịch hiện nay
sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực này. Theo Bộ Thương mại Trung
Quốc, mức độ sử dụng thực tế các khoản đầu tư nước ngoài của nước này trong
tháng 1-2/2020 đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 2/2020, con số này
đã giảm đáng kể 25,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Một báo cáo khảo sát vào tháng 2/2020 do Văn phòng thương mại Mỹ tại Trung
Quốc thực hiện đã cho thấy 1/3 các công ty Mỹ sẽ rời khỏi Trung Quốc nếu các nhà
máy không thể khôi phục hoạt động. Nhiều công ty được khảo sát phàn nàn rằng
luật pháp và quy chế của Trung Quốc không minh bạch và các thủ tục cách ly nhân
viên đều cồng kềnh và không nhất quán, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc khôi
phục sản xuất. Tháng 2/2020, tờ Nikkei Asian Review đưa tin rằng tập đoàn công
nghệ Foxconn, một công ty đúc kỹ thuật lớn lắp ráp điện thoại thông minh ở Trung
Quốc, chỉ có thể khôi phục 50% công suất. Dựa trên các cuộc khảo sát và phân tích
này, có thể dự đoán rằng ít nhất 30% doanh nghiệp có vốn nước ngoài sẽ chuyển
một phần năng lực chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc.

Việc nắm bắt các cơ hội trong thị trường Trung Quốc cũng như các khoản đầu tư
của nước này quả thực là điều quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của ASEAN.
Tuy vậy, đại dịch COVID-19 là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với ASEAN. Việc quá
phụ thuộc vào Trung Quốc và chuỗi công nghiệp lấy Trung Quốc làm trung tâm
nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế khu vực đi kèm với những nguy cơ to
lớn. Dịch COVID-19 đã nêu bật nguy cơ “cú sốc Trung Quốc”, một thuật ngữ trước
đó được sử dụng để chỉ tác động của lượng hàng hoá nhập khẩu ngày càng nhiều
từ Trung Quốc đối với việc làm trong ngành sản xuất ở các nước phương Tây sau
khi Trung Quốc gia nhập WTO.

Theo kết quả của báo cáo thăm dò “Thực trạng của Đông Nam Á năm 2020” do
Viện nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak tại Singapore thực hiện vào tháng 1/2020,
thái độ của các nước thành viên ASEAN đối với Trung Quốc đã trở nên ngày càng
phức tạp và thận trọng. Hầu hết giới tinh hoa Đông Nam Á được khảo sát đều tin
rằng “Trung Quốc là một cường quốc xét lại và có ý đồ biến Đông Nam Á thành
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phạm vi ảnh hưởng của nước này”. 79% số người được hỏi từ các nước Đông Nam Á
đều lo ngại về ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, và
chỉ 28,1% số người được hỏi hoan nghênh ảnh hưởng kinh tế như vậy.

Với dân số hơn 600 triệu người, Đông Nam Á là một trong những khu vực phát triển
nhanh nhất thế giới. Tại đây, lực lượng lao động dồi dào và trẻ, tầng lớp trung lưu
đang mở rộng và thị trường có tiềm năng khổng lồ. Với nguồn tài nguyên thiên
nhiên phong phú và chi phí sản xuất thấp, ASEAN có các điều kiện tiên quyết để trở
thành công xưởng tiếp theo của thế giới và đóng một vai trò quan trọng hơn trong
chuỗi công nghiệp toàn cầu. Việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu tạo nhiều cơ
hội cho các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, Indonesia và Campuchia, thúc
đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất của các nước này và củng cố các ngành
phụ trợ. Do đó, các nước Đông Nam Á cần nắm bắt các cơ hội mà việc đa dạng hoá
và tái cơ cấu chuỗi công nghiệp toàn cầu đem lại, thực hiện các cải cách táo bạo
trong nước và phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực sản xuất của mình. Bằng cách thúc
đẩy phát triển công nghiệp trong nước, họ sẽ có vị thế tốt hơn để tham gia chuỗi
công nghiệp toàn cầu và tăng thị phần.

Yu Hong, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Đông Á, Đại học quốc gia Singapore. Bài
viết được đăng trên tạp chí ThinkChina
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