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Thứ năm, 02 Tháng 4 2020 23:45

Sau 30 năm tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, Việt Nam đã bước vào thời kỳ phát
triển tốt nhất trong lịch sử với triển vọng tương lai tươi sáng và lộ trình phát triển
rõ ràng. Tuy nhiên, không nên cho rằng Việt Nam có thể thách thức chuỗi sản xuất
công nghiệp
Trung Quốc cũng như đặt hai nước ở thế đối lập nhau.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng đã ảnh
hưởng nhất định đến hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc,
luận điệu dịch bệnh góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng dịch chuyển nhanh ra khỏi
Trung Quốc liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, động lực dịch chuyển chuỗi cung ứng của
các doanh nghiệp mạnh như thế nào, tính khả thi ra sao thì lại hoàn toàn không
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phải đơn giản.

Bài viết này tập trung phân tích sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong những
năm gần đây, tìm hiểu về sự phối hợp và khác biệt trong phát triển ngành nghề
giữa Việt Nam và Trung Quốc, dù một số công ty đa quốc gia cũng đang tìm kiếm
đối sách để thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp
toàn cầu phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc trên một số lĩnh vực,
nên ít có khả năng xảy ra tình trạng chuỗi cung ứng chuyển dịch với quy mô lớn,
đồng thời dịch bệnh cũng không phải là bước ngoặt để các doanh nghiệp chuyển
dịch chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á.

Dưới sự khích lệ của số liệu tăng trưởng kinh tế tích cực trong những năm gần đây,
ngày 30/12/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra mục tiêu đầy tham vọng
là “Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045”. Cuối những năm
1980, Việt Nam vẫn là quốc gia có GDP bình quân đầu người thấp nhất thế giới,
chưa đến 100 USD. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới vào năm 1986
và sau nhiều năm phát triển, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 2.800 USD
vào năm 2019, và bắt đầu nghĩ đến mức thu nhập cao 12.000 USD/người.

Theo học giả Trần Kinh, mục tiêu phát triển “thu nhập cao” được Việt Nam lần đầu
tiên đưa ra có tính khả thi ở mức độ nhất định, không phải là thổi phồng quá mức.
Quan sát tổng thể trong khu vực Đông Nam Á, sự phát triển kinh tế của Việt Nam
trong thời gian tới có thể chia thành các giai đoạn rõ ràng. Hơn nữa sự phát triển
của Việt Nam không mâu thuẫn với Trung Quốc, do đó không nên đối lập chuỗi sản
xuất công nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh nên tự tin, không đến mức
phải cạnh tranh với Việt Nam, mà cần tích cực tham gia các cuộc cạnh tranh quốc
tế có tầm cao chiến lược và hàm lượng công nghệ.

Quốc gia duy nhất có thể so sánh tốc độ phát triển với Trung Quốc trong
gần 30 năm

Tháng 8/2016, trong bài viết “Giới hạn trên và giới hạn dưới của phát triển kinh tế
Việt Nam so với Trung Quốc”, tác giả cho rằng bên cạnh Trung Quốc thì Việt Nam là
sự lựa chọn tương đối tốt cho ngành sản xuất của dòng vốn đầu tư toàn cầu, và
điều này đã được kiểm nghiệm trong 3 năm qua. Ngoài ra, bài viết còn đánh giá giới
hạn dưới của sự phát triển kinh tế của Việt Nam là trình độ của Thái Lan và giới hạn
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trên là trình độ của Malaysia. Tham vọng về sự phát triển của Việt Nam vào năm
2045 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính là lấy giới hạn trên của Malaysia làm
mục tiêu lâu dài.

Trong bài viết còn giới thiệu một số dữ liệu kinh tế của Việt Nam tính đến năm
2015. Đã 4 năm trôi qua, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển như thế nào? Tại sao
Thủ tướng Việt Nam lại tỏ ra tự tin như vậy?

Số liệu kinh tế của Việt Nam đã thực sự được cải thiện toàn diện trong 4 năm qua.
Trong 30 năm qua, so với năm 1990, Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia duy
nhất có GDP bình quân đầu người tăng khoảng 30 lần. Sự tăng trưởng nhanh này
giúp Việt Nam tự tin hơn trong những năm gần đây. Trước đây, mặc dù kinh tế Việt
Nam tăng trưởng với tốc độ cao, song giá trị tuyệt đối của GDP bình quân đầu
người vẫn rất thấp, đất nước vẫn còn nghèo thì không thể chỉ đề cập đến tốc độ.

Năm 1996, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là 96 USD, con số cực kỳ thấp
này cần được giải thích bằng tỷ giá hối đoái và sự chuyển đổi nền kinh tế. Vào
những năm 1980, sự mất giá của đồng Việt Nam so với USD dẫn đến thu nhập bình
quân đầu người năm 1990 thấp như vậy. Trên thực tế, đây là một yếu tố đặc biệt
trong quá trình chuyển đổi của các nước xã hội chủ nghĩa, GDP bình quân đầu
người của Trung Quốc năm 1990 cũng chỉ có 310 USD. Vào những năm 1980,
Trung Quốc thực sự phát triển rất tốt, song khoảng cách GDP với các nước phát
triển như Nhật Bản lại nới rộng, tương tự như tình hình của Việt Nam. Một số người
đã đặt câu hỏi tại sao trong 10 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã đạt được tiến
bộ lớn như vậy nhưng ngược lại khoảng cách với nước khác lại ngày một xa, lý do
chính là sự mất giá mạnh của đồng nhân dân tệ (NDT).

Bắt đầu từ cuối những năm 1980, tỷ giá hối đoái của đồng NDT so với USD dần ổn
định. Những năm gần đây, tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam với USD cũng cơ bản
ổn định, chỉ mất giá khoảng 10% so với USD trong giai đoạn từ 2012-2019.

Đầu những năm 1990, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam có chút không thuận
lợi, so với các “con hổ Đông Nam Á” như Thái Lan, Malaysia…, GDP bình quân đầu
người của hai nước chỉ bằng 1/10, thậm chí thấp hơn.
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Năm 1994, GDP bình quân đầu người tính theo tỷ giá hối đoái của Trung Quốc tăng
25,5% lên 473 USD, năm 1995 tăng 28,8% lên 609 USD, điều này không thể lý giải
bằng cách dựa vào mô hình tăng trưởng kinh tế thông thường. Tình trạng tăng
mạnh như vậy cũng đã xuất hiện trở lại, chẳng hạn năm 2007 tăng 28,3% lên 2.699
USD. Việt Nam cũng tương tự như vậy, GDP bình quân đầu người đã tăng từ 96 USD
(1990) lên 2.800 USD (2019), tăng 29 lần, bội số tương đương với Trung Quốc.

Đến năm 2019, Trung Quốc và Việt Nam vẫn có một số bộ phận “GDP ngầm” chưa
được giải phóng, chẳng hạn như học phí đại học thấp (chưa bằng 1/20 của Mỹ), vé
tàu hỏa, chi phí ăn ở rẻ. Việt Nam là một trường hợp tương đối hiếm thấy trong
những quốc gia đang phát triển bởi mức sống cao hơn các nước có GDP thu nhập
bình quân đầu người tương đương. Chẳng hạn như so với Ấn Độ, GDP bình quân đầu
người của Việt Nam trong vài năm qua tương đương song mức sống lại tốt hơn. Đặc
điểm này của Việt Nam tương tự như Trung Quốc.

Thành tích tốt nhất của Việt Nam là số liệu ngoại thương, với số liệu bình quân đầu
người thậm chí còn cao hơn Trung Quốc. Năm 2015, tổng kim ngạch nhập khẩu của
Việt Nam là 327,76 tỷ USD, tính theo 95 triệu dân số, kim ngạch xuất nhập khẩu
bình quân đầu người là 3.450 USD; cùng năm đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
của Trung Quốc là 3.950 tỷ USD, tính theo 1,37 tỷ dân số, kim ngạch xuất nhập
khẩu bình quân đầu người là 2.883 USD, thấp hơn nhiều so với Việt Nam.

Năm 2019, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam là 517 tỷ USD,
tăng 57,7% so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 12%. Năm
2018, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của Trung Quốc là 4.620 tỷ USD, 3
quý đầu năm 2019 là 22.910 tỷ NDT, tăng 2,8%, tốc độ tăng trưởng cả năm cũng
tương đương như vậy, song tỷ giá hối đoái bình quân của đồng NDT lại giảm 4% so
với USD.

Do đó, kim ngạch thương mại tính theo USD năm 2019 của Trung Quốc giảm nhẹ
1% xuống còn 4.570 tỷ USD, chỉ tăng 15,7% so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng
bình quân hàng năm là 4%. Năm 2019, dân số Việt Nam tăng lên 96,5 triệu người,
kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân đầu người là 5.357 USD, cao hơn 64% so với
mức 3.271 USD của Trung Quốc.

Chỉ có tỉnh Quảng Đông với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD là
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cao hơn đáng kể so với Việt Nam. Giang Tô đạt trên 600 tỷ USD, cao hơn Việt Nam
chút ít, Chiết Giang xếp thứ ba đã bị Việt Nam vượt qua. Xét riêng về kim ngạch
xuất nhập khẩu, Việt Nam đang tương đối nổi bật trên toàn cầu. Năm 2019, kim
ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tương đương với mức 509,8 tỷ USD khi Trung
Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2001.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam cũng đã tăng từ mức 30 tỷ USD (năm 2016) lên 71 tỷ
USD (năm 2019) – và dự kiến tới có thể sẽ vượt mức 100 tỷ USD trong hai năm tới.
Có thể nói đây là một sự tiến bộ mang tính thời đại của Việt Nam, cảm giác an toàn
được tăng mạnh.

Việt Nam với 71 tỷ USD dự trữ ngoại hối, xét về tỷ lệ dân số và quy mô nền kinh tế
cũng tương đương với mức 1.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Ấn Độ (hiện nay là
450 tỷ USD). Việt Nam đã có thêm 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối vào năm 2016 song
vẫn lo lắng nguồn dự trữ ngoại hối suy giảm. Năm 2014, Việt Nam đã rút quyền
đăng cai Đại hội thể thao châu Á 2018. Sau 10 năm, tình hình dự trữ ngoại hối của
Việt Nam quả thực đã có sự chuyển biến tích cực, và nếu tăng lên 100 tỷ USD thì sẽ
có dư địa xoay xở tương đối lớn.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng là do tình hình xuất siêu thương mại liên tục
được cải thiện. Năm 2019, xuất siêu thương mại của Việt Nam vào khoảng 10 tỷ
USD, tăng đáng kể so với mức 6,3 tỷ USD của năm 2018. Năm 2015, Việt Nam vẫn
còn nhập siêu thương mại 2,6 tỷ USD, trước đó đôi lúc vẫn bị thâm hụt thương mại
nên luôn lo lắng dự trữ ngoại hối không đủ.

Việt Nam có số liệu công nghiệp tương đối lý tưởng. Theo số liệu của Hiệp hội xi
măng Việt Nam, năm 2018 sản lượng xi măng của Việt Nam là 97,02 triệu tấn,
trong đó xuất khẩu 32,09 triệu tấn, là nước xuất khẩu xi măng lớn nhất thế giới.
Sản lượng xi măng bình quân đầu người của Việt Nam tương đương với Thổ Nhĩ Kỳ,
khoảng 1 tấn, có thể so sánh với mức 1,57 tấn của Trung Quốc, cao hơn mức trung
bình 0,29 tấn của các nước còn lại. Mặc dù sản lượng xi măng của Trung Quốc
chiếm 55% thế giới, song do việc cắt giảm năng lực sản xuất cũng như sự khác biệt
về giai đoạn phát triển, nên một lượng lớn năng lực sản xuất dư thừa của xi măng
Việt Nam được xuất khẩu sang các nước có nhu cầu. Trong đó, Trung Quốc là khách
hàng xuất khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 1/3 lượng xuất khẩu.
Trong khi đó, sản lượng xi măng bình quân đầu người của Ấn Độ khoảng 0,2 tấn,
thấp hơn nhiều so với Việt Nam, dù xét về GDP thu nhập bình quân đầu người hai
nước có sự tương đồng về giai đoạn phát triển.
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Năm 2018, sản lượng thép thô của Việt Nam là 24,19 triệu tấn, tăng 15%, năm
2019 tiếp tục tăng khoảng 9%. Sản lượng thép thô bình quân đầu người của Việt
Nam khoảng 0,27 tấn, bằng khoảng 40% của Trung Quốc, gần gấp đôi so với mức
bình quân đầu người của thế giới là 0,14 tấn (trừ Trung Quốc). Mặc dù con số này
còn kém chút so với Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, song lại lớn hơn rất nhiều so với mức
0,079 tấn của Ấn Độ.

Nhìn từ góc độ sản lượng xi măng và thép thô bình quân đầu người, Việt Nam không
giống như một quốc gia có GDP bình quân đầu người dưới 3.000 USD, tiềm lực vẫn
còn tương đối lớn. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của Việt Nam là 23,8 m2,
xấp xỉ mức 25 m2 của Nga, thấp hơn chút ít so với Thổ Nhĩ Kỳ, và thấp hơn mức
39 m2 ở thành thị của Trung Quốc. Diện tích nhà ở bình quân đầu người ở Hà Nội là
27,7 m2, thành phố Hồ Chí Minh là 21,9 m2. So với thế giới, đây là số liệu tạm ổn,
điều kiện cư trú của người Việt Nam không tệ.

Việt Nam có điều kiện thuận lợi cho sản xuất lúa gạo, khu vực đồng bằng sông Cửu
Long và đồng bằng sông Hồng rất thích hợp cho việc trồng lúa, có thể canh tác 3
vụ, sản lượng lúa bình quân hàng năm khoảng 45 triệu tấn. Từ năm 2004, Việt Nam
trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới (Thái Lan đứng đầu trong thời gian
dài), năm 2012 xuất khẩu 7,72 triệu tấn, lần đầu tiên thu về 3,5 tỷ USD, sau đó
giảm dần. Điểm yếu của gạo Việt Nam là chất lượng không bằng Thái Lan, thương
hiệu trên thị trường quốc tế cũng yếu hơn, và nhu cầu không được ổn định như
gạo của Thái Lan. Sản lượng gạo của Việt Nam chiếm 85% tổng sản lượng lương
thực, tổng sản lượng lương thực hàng năm ở mức 52-53 triệu tấn. Tính theo tổng
sản lượng lương thực 650 triệu tấn của Trung Quốc, sản lượng lương thực bình quân
đầu người của Việt Nam cao hơn Trung Quốc 15%.

Năm 2019, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi, tổn thất
7,4 triệu con lợn, chiếm 27% tổng số. Năm 2019, sản lượng thịt lợn của Việt Nam
giảm 21%, tiêu thụ thịt lợn bình quân đầu người 25 kg, giảm 17% so với cùng kỳ.
Năm 2018, lượng tiêu thụ thịt lợn bình quân đầu người của Việt Nam là 30 kg, cao
hơn mức tiêu thụ thịt lợn bình quân đầu người của thế giới. Trung Quốc có mức tiêu
thụ thịt lợn bình quân đầu người 40 kg.

Xét từ góc độ tiêu thụ thực phẩm và thịt lợn bình quân đầu người, sản xuất nông
nghiệp của Việt Nam không tồi. Mức ăn uống của Việt Nam tốt hơn nhiều so với Ấn
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Độ, gần bằng với Trung Quốc. Tỷ trọng nông nghiệp/GDP ở các nước đều không cao,
mặc dù nông nghiệp Việt Nam phát triển tốt, song nó không có vai trò lớn trong
việc thúc đẩy GDP bình quân đầu người. Tuy nhiên, về mức sống, người Việt Nam
ăn uống không thiếu dinh dưỡng và không khác nhiều so với người Trung Quốc.

Trước những năm 1990, người Việt Nam gầy gò, song những năm gần đây đã không
còn như vậy. Do các vấn đề như di truyền và chế độ ăn uống, chiều cao trung bình
của nam giới Việt Nam là 1,64 m và nữ là 1,53 m. Mặc dù điều này đã có cải thiện
trong những năm qua, song vẫn thuộc vùng trũng của thế giới, Việt Nam đã ban
hành kế hoạch quốc gia, đặt mục tiêu tăng chiều cao trung bình của nam lên 1,68
m vào năm 2030. Tỷ lệ béo phì của Việt Nam tuy được xem là thấp trên thế giới,
song cũng đã tăng từ 5% lên 13%, cao hơn mức 4,6% của Triều Tiên. Tỷ lệ béo phì
của học sinh tiểu học Việt Nam tăng lên mức 29%, song khi trưởng thành lại gầy đi.

Theo số liệu mới nhất của năm 2019, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là
7,02%. Đây thực sự là mức tăng trưởng ấn tượng trên toàn cầu. Những năm gần
đây, khi đề cập đến tăng trưởng kinh tế thì Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam là những
quốc gia tương đối nổi bật. Trước đây, Trung Quốc và Ấn Độ đều có tỷ lệ tăng
trưởng trên 8%, do có quy mô kinh tế lớn hơn nhiều so với Việt Nam, nên mức độ
quan tâm chủ yếu tập trung vào Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, tốc độ tăng
trưởng kinh tế của Trung Quốc đã dần suy giảm xuống mức 6%. Do gặp phải vấn đề
tín dụng tài chính, Ấn Độ với tốc độ tăng trưởng 8% vào năm 2015 và 2016 đột
nhiên giảm xuống còn 4,5% trong quý III/2019, một loạt dữ liệu tăng trưởng âm.
Ngược lại, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong các năm 2017, 2018, 2019 đều ở
mức 7%, xu thế phát triển tốt.

Nhìn từ góc độ quỹ đạo phát triển, có thể nhận thấy sự khác nhau giữa Trung Quốc,
Việt Nam và Ấn Độ. Năm 1990, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ là 367 USD, gấp
3 lần Việt Nam, cao hơn chút so với Trung Quốc. Tuy nhiên, Ấn Độ không có nhiều
“GDP ngầm” có thể giải phóng, thậm chí quốc tế còn hoài nghi số liệu thống kê
GDP của Ấn Độ được thổi phồng. Năm 2019, GDP bình quân đầu người của Việt Nam
đạt 2.800 USD, vượt qua mức 2.100 USD của Ấn Độ.

Một vấn đề khác khiến cho Việt Nam rất hứng khởi là sự tiến bộ nhanh chóng của
đội tuyển bóng đá. Trong những năm gần đây, hàng vạn người Việt Nam đã nhiều
lần diễu hành bằng xe máy để ăn mừng thắng lợi của đội tuyển, sự kiện mà Trung
Quốc có thể so sánh chính là đoạt vé tham dự Word Cup vào năm 2001. Việt Nam
đã là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á khi đoạt chức quán quân AFF Suzuki
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Cup vào năm 2018. Ở sân chơi châu Á, mấy năm gần đây, thành tích của đội tuyển
trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mạnh hơn Trung Quốc. Chẳng hạn như tại
giải U23 châu Á tổ chức ở Trung Quốc vào tháng 1/2018, đội tuyển Việt Nam đã
giành vị trí Á quân trong trận chung kết lịch sử, trong khi đội chủ nhà Trung Quốc
bị loại. Tại Đại hội thể thao châu Á Jakarta 2018, Việt Nam lọt vào bán kết và giành
vị trí thứ 4, Trung Quốc lọt vào vòng tứ kết, thua Saudi Arabia và bị loại. Tại Asian
Cup 2019, Trung Quốc và Việt Nam đều lọt vào top tám đội mạnh nhất. Những
thành tích mà bóng đá Việt Nam đạt được đã rất kỳ diệu, làm cho trái tim của người
hâm mộ khắp cả nước hân hoan, không chỉ là thành tích vô địch Đông Nam Á, mà
ở châu Á cũng có sức cạnh tranh tương đối, là đỉnh cao mà các đội bóng Đông Nam
Á chưa đạt được.

Không nên đặt Trung Quốc ở thế đối lập với Việt Nam

Bên cạnh một số dữ liệu kinh tế tích cực của Việt Nam vấn đề đáng quan tâm là tại
sao kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân đầu người của Việt Nam cao hơn Trung
Quốc, song GDP bình quân đầu người lại chỉ bằng 1/4 của Trung Quốc?

Nhiều người quan tâm đến Việt Nam vì những định kiến và tâm lý lo ngại đối với
Trung Quốc, họ luôn muốn tìm ra điểm yếu của nền kinh tế Trung Quốc. Do Việt
Nam là điểm đến tương đối lý tưởng cho việc chuyển dịch chuỗi sản xuất, và
dường như có chút đe dọa đối với chuỗi sản xuất của Trung Quốc nên đã được
nhiều người quan tâm. Không phải bắt đầu từ xung đột thương mại Mỹ-Trung, mà
10 năm trước đã có những quan ngại về việc các chuỗi sản xuất sẽ được dịch
chuyển sang Việt Nam, ban đầu là may mặc và giày dép, sau đó đến điện thoại di
động và máy tính.

Có phân tích cho rằng sự đồng bộ của chuỗi sản xuất ở Việt Nam chưa đầy đủ, hiệu
suất tăng ca của công nhân Việt Nam không cao như công nhân Trung Quốc, nếu lý
giải từ góc độ chuỗi sản xuất của Việt Nam không thể bằng Trung Quốc thì hiện
chưa có gì cần phải lo lắng.

Dù là thổi phồng Việt Nam có thể đe dọa chuỗi sản xuất của ngành chế tạo Trung
Quốc, hay cho rằng mối đe dọa của Việt Nam đến chuỗi sản xuất của Trung Quốc
không lớn là đã đặt Trung Quốc ở thế đối lập với Việt Nam. Do quá chú ý đến sự
phát triển của ngành công nghiệp Trung Quốc nên có tư duy không hợp lý.
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Trong thời gian qua, các công ty khảo sát toàn cầu đã nhìn nhận Trung Quốc và
Việt Nam giống nhau, đều coi là quốc gia có trình độ phát triển thấp, sau đó đưa ra
kết luận rằng Trung Quốc không tốt bằng Việt Nam, hoặc Việt Nam không tốt như
Trung Quốc. Đối với Việt Nam, góc nhìn này vẫn được xem là phù hợp với giai đoạn
phát triển, nhưng đối với Trung Quốc, điều này không còn phù hợp. Các công ty
toàn cầu đã không khảo sát và phân tích về Trung Quốc một cách hợp lý.

Ví dụ, Samsung lần lượt chuyển gần như toàn bộ năng lực sản xuất điện thoại di
động từ Trung Quốc sang Việt Nam, đóng cửa nhà máy điện thoại di động cuối cùng
ở Huệ Châu vào tháng 10/2019. Năm 2018, khoảng 50% điện thoại di động do
Samsung bán ra được sản xuất ở Việt Nam, 1/3 sản phẩm điện tử của Samsung
được sản xuất ở Việt Nam. Cả năm, Samsung Việt Nam xuất khẩu 60 tỷ USD, chiếm
1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Sau năm 2019, Samsung chuyển dịch
năng lực sản xuất sang Việt Nam nhiều hơn và Hàn Quốc có chiến lược phát triển
cấp quốc gia ở Việt Nam.

Nếu không có sự trỗi dậy trên toàn cầu của các thương hiệu điện thoại di động
Trung Quốc như Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO…, thì đây quả thực là điều tồi tệ với
Trung Quốc. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc đã có sức cạnh tranh mạnh mẽ,
không thể chỉ vì dây chuyền sản xuất điện thoại di động của Samsung chuyển
sang Việt Nam mà nhận định ngành sản xuất điện thoại di động của Trung Quốc sa
sút. Vấn đề là cần nhìn vào thị phần toàn cầu của Samsung và các thương hiệu
điện thoại di động của Trung Quốc, chứ không nên nhìn vào dây chuyển sản xuất
điện thoại di động của Samsung ở Việt Nam hay Trung Quốc.

Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam nên đưa ra ranh giới như thế nào cho ngành sản
xuất điện thoại di động? Phải chăng Trung Quốc và Việt Nam cùng một trình độ,
còn Hàn Quốc ở trình độ cao hơn? Hay Trung Quốc và Hàn Quốc cùng một trình độ,
Việt Nam ở một trình độ thấp? Có thể khẳng định Hàn Quốc và Việt Nam không ở
cùng một trình độ. Trên thực tế Samsung chỉ lo lắng về sự cạnh tranh của các
doanh nghiệp Trung Quốc. Ít nhất có thể khẳng định rằng hiện nay một số thương
hiệu điện thoại di động của Trung Quốc tiếp cận gần hơn trình độ của Hàn Quốc,
nên đã đến khắp nơi trên thế giới mở nhà máy sản xuất, bán điện thoại di động.
Tuy nhiên, do chuỗi sản xuất tự chủ các linh kiện không được đầy đủ như Samsung,
nên có thể nói trình độ của các công ty thương hiệu điện thoại di động của Trung
Quốc thấp hơn Samsung.
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Bên cạnh đó, một số công ty Trung Quốc sau khi nhận đơn hàng trong chuỗi sản
xuất lắp ráp điện thoại di động, họ đã chủ động đến Việt Nam để cung cấp dịch vụ,
hỗ trợ sự đồng bộ cho Samsung. Trình độ của những công ty này trong chuỗi sản
xuất không cao song vẫn cao hơn các nhà máy và công nhân do Việt Nam cung
cấp.

Dù Việt Nam phát triển chuỗi sản xuất điện thoại di động, thì cũng ít có khả năng
tạo thành mối đe dọa với Trung Quốc. Ở những khâu như cung cấp nhà xưởng, công
nhân với mức lương thấp, nếu một số địa phương của Trung Quốc muốn dựa vào
những biện pháp này để lôi kéo các nhà máy điện thoại di động của Samsung thì
chắc chắc sẽ đối diện với sự cạnh tranh của Việt Nam. Ở Trung Quốc, đây là một mô
hình kinh tế bị chỉ trích mạnh mẽ, dựa vào sức cạnh tranh với lương công nhân
thấp là mô hình phát triển kinh tế có hại.

Ngay cả khi xác định đó là một mối đe dọa lớn, Trung Quốc cũng sẽ không áp dụng
biện pháp giảm lương công nhân xuống mức thấp như ở Việt Nam, mà hy vọng
Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO soán thị phần toàn cầu của điện thoại di động
Samsung. Điều này cũng có nghĩa là ngay cả khi Trung Quốc cho rằng chuỗi sản
xuất công nghiệp củaViệt Nam là mối đe dọa, thì cũng không nên cạnh tranh với
Việt Nam, mà nên cạnh tranh với các công ty xuyên quốc gia đứng sau chuỗi sản
xuất của Việt Nam.

Nếu các công ty của Trung Quốc thua các công ty xuyên quốc gia trong cạnh tranh
toàn cầu, điều này sẽ rất tệ, song cần khẳng định rằng không phải do Trung Quốc
không thể cạnh tranh với Việt Nam, mà do năng lực không bằng các công ty xuyên
quốc gia. Cho dù thế nào thì cũng không nên đặt Trung Quốc và Việt Nam ở thế đối
lập.

Nhiều khả năng các công ty Trung Quốc đến các nước đang phát triển như Ấn Độ để
xây dựng nhà máy và đánh bại các công ty toàn cầu. Việc các công ty điện thoại di
động của Trung Quốc mở nhà máy ở Ấn Độ, gây áp lực với Samsung chính là biện
pháp cạnh tranh rất thực tế. Quý III/2019, không những thị phần của Xiaomi vượt
mạnh Samsung ở thị trường Ấn Độ, mà sự kết hợp của OPPO và thương hiệu con
Realme cũng đã vượt qua Samsung. Dù Chính quyền Modi tăng thuế đối với điện
thoại di động, và các thương hiệu điện thoại di động đều đến Ấn Độ mở nhà máy,
thì điều này cũng không thể cản trở được các công ty của Trung Quốc.
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Samsung sẽ thấy an tâm bởi lý thuyết vĩ mô “sức cạnh tranh thấp giả tạo của
chuỗi sản xuất điện thoại di động Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc” của các nhà
quan sát, hay là lo lắng vì “điện thoại di động của Trung Quốc sẽ soán thị phần của
Samsung ở thị trường Trung Quốc, và sẽ tiếp tục tấn công sang Ấn Độ”? Điều này
cũng có nghĩa là ngay cả khi các công ty toàn cầu giống như Samsung chuyển toàn
bộ dây chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam thì sự cạnh tranh cũng còn
lâu mới chấm dứt, nếu các công ty của Trung Quốc đủ mạnh. Hơn nữa, các công ty
toàn cầu có năng lực độc lập “chuyển toàn bộ sang Việt Nam” như Samsung không
nhiều. Mở nhà máy ở Việt Nam sẽ đối diện với nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là
một loạt phiền phức liên quan đến tổ chức chuỗi sản xuất. Samsung là công ty có
nội lực hùng hậu, năng lực tự chủ và năng lực kiểm soát chuỗi sản xuất mạnh, nên
mới có thể phát triển vững mạnh ở Việt Nam với quy mô lớn.

Nếu Việt Nam có thể giống như Trung Quốc, phát triển hệ thống các nhà cung ứng
địa phương, thậm chí tạo ra thương hiệu riêng, thì có thể xem là mối đe dọa đối với
chuỗi sản xuất của Trung Quốc đang tăng lên. Vấn đề này, có thể khảo sát qua
chuỗi sản xuất công nghiệp của ngành chế tạo Thái Lan.

Thái Lan có 69 triệu dân, ít hơn Việt Nam. Năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu
của Thái Lan tương đương với Việt Nam, đều trên 500 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập
khẩu bình quân đầu người của Thái Lan cao hơn Việt Nam 35%, gấp 2 lần Trung
Quốc. Mô hình kinh tế của Việt Nam và Thái Lan có điểm giống nhau, dường như
Việt Nam đang phát triển hướng đến mức giới hạn dưới của Thái Lan. Những năm
gần đây, tình hình phát triển của Thái Lan tương đối tốt, GDP thu nhập bình quân
đầu người năm 2018 lần đầu tiên vượt ngưỡng 7.000 USD, lên 7.270 USD.

Tại sao ít người nói rằng Thái Lan sẽ tạo thành mối đe dọa đối với chuỗi sản xuất
công nghiệp của Trung Quốc? Thái Lan cũng đẩy mạnh xuất nhập khẩu, và chỉ có
xuất khẩu sản phẩm công nghiệp thì kim ngạch xuất nhập khẩu bình quân đầu
người mới có thể cao như vậy. Điều này là do Trung Quốc và Thái Lan có mối quan
hệ đuổi kịp và vượt. Trước đây, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ bằng
1/5 so với Thái Lan, sau đó bắt kịp, trình độ sản xuất cũng cao hơn. Trong trao đổi
thương mại giữa Trung Quốc và Thái Lan, Thái Lan sẽ không phải là mối đe dọa với
Trung Quốc. Trong khi đó Việt Nam luôn ở phía sau Trung Quốc, dường như phát
triển rất tốt, chuỗi sản xuất công nghiệp của ngành chế tạo tiến bộ nhanh.

Trên thực tế, trực giác này là sai. Trình độ chuỗi sản xuất của Thái Lan cao hơn Việt
Nam, GDP bình quân đầu người gấp 2,5 lần Việt Nam. Trình độ phát triển của Thái
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Lan và Việt Nam khác nhau, điều này không phụ thuộc vào kim ngạch xuất khẩu
gạo thơm và Japonica, mà là ở các hàng hóa phức tạp như ô tô.

Năm 2018, sản lượng ô tô của Thái Lan tăng 9% lên 2,17 triệu chiếc, tiêu thụ trong
nước tăng 19,2% so với cùng kỳ lên 1,04 triệu chiếc, doanh số xuất khẩu duy trì
mức 1,14 triệu chiếc so với năm trước. Lượng tiêu thụ ô tô/10.000 người dân Thái
Lan là 150 chiếc, không chênh lệch nhiều so với mức 200 chiếc ở Trung Quốc. Xuất
khẩu ô tô của Thái Lan thậm chí còn mạnh hơn Trung Quốc, hơn 1/2 ô tô được xuất
khẩu đến khắp thế giới, trong khi tình hình xuất khẩu ô tô của Trung Quốc không
được tốt, chủ yếu là tiêu thụ trong nước. Năm 2019, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc
cũng vượt mức 1 triệu chiếc, tương đương với Thái Lan, song lại không đạt được
những tiến triển lớn trong nhiều năm.

Năm 2019, lượng tiêu thụ ô tô của Việt Nam khoảng 380.000 chiếc, số lượng tiêu
thụ ô tô/10.000 người là 39 chiếc. Con số này không thể nói là kém. Tuy nhiên, so
với Thái Lan và Trung Quốc thì rõ ràng vẫn thuộc giai đoạn khởi đầu. Phương tiện
giao thông lưu hành phổ biến của Việt Nam là xe máy. Năm 2019, lượng tiêu thụ ô
tô của Ấn Độ khoảng 3 triệu chiếc, giảm 10% so với năm trước, số lượng tiêu thụ ô
tô/10.000 người là 22 chiếc, thấp hơn Việt Nam. Từ góc độ lượng tiêu thụ ô tô thì
GDP thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam và Ấn Độ dưới 3.000 USD cũng là
hợp lý.

Ô tô là sản phẩm công nghiệp rất quan trọng. Mặc dù lượng tiêu thụ ô tô của Ấn Độ
không cao, song nó đã chiếm 1/2 sản lượng của ngành chế tạo, là một thành phần
kinh tế rất quan trọng. Nếu Việt Nam cũng có thể nâng cao lượng tiêu thụ ô tô như
Thái Lan, thì GDP bình quân đầu người sẽ tăng gấp đôi. Thực tế là định hướng phát
triển của nền kinh tế Việt Nam không phải là cạnh tranh với chuỗi sản xuất công
nghiệp của ngành chế tạo Trung Quốc. Việc mở rộng các thị trường tiêu dùng quan
trọng như ô tô là phương hướng phát triển vừa khả thi vừa thiết thực, GDP bình
quân đầu người của Việt Nam từng bước tăng lên và cũng sẽ đi đến giai đoạn “tiêu
dùng trung lưu”.

Về cơ bản, Thái Lan không nghĩ đến việc cạnh tranh với Trung Quốc. Vào đầu
những năm 1990, quan điểm phổ biến lúc đó là Thái Lan không thể đọ sức với
nguồn nhân lực giá rẻ của Trung Quốc, song có thể phát triển nghiên cứu khoa học
và giáo dục, thông qua “nền kinh tế tri thức” để duy trì ưu thế cạnh tranh với Trung
Quốc. Có quan sát cho rằng nguyên nhân quan trọng dẫn đến cuộc khủng hoảng tài
chính Đông Nam Á năm 1998 chính là do Trung Quốc tham gia chuỗi sản xuất toàn
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cầu, tác động mạnh đến sức cạnh tranh toàn cầu của các “con hổ Đông Nam Á”.

Trên thực tế, các nước Đông Nam Á vẫn có thể cạnh tranh với nguồn nhân lực giá rẻ
của Trung Quốc, nỗ lực và quyết tâm để phát triển nền kinh tế tri thức giáo dục
nghiên cứu khoa học. Đây là khác biệt lớn nhất giữa các nước đang phát triển và
các nước tiên tiến. Biểu hiện về mặt số liệu chính là tỷ lệ kinh phí chi cho hoạt động
R&D (nghiên cứu và phát triển)/GDP, hiện Trung Quốc là 2,1% và đã theo kịp một
số nước phát triển, trong khi đó ở các nước đang phát triển thường có mức chưa
đến 1%.

Nhìn từ góc độ mục tiêu phát triển, Trung Quốc đang thận trọng đi theo bước của
các nước tiên tiến. Để phát triển công nghệ trong mấy chục năm qua, Trung Quốc
cho rằng trong bối cảnh khủng hoảng “lạc hậu sẽ chịu đòn”.

Ngành ô tô của Thái Lan được xem là mô hình thực hiện tốt nhất trong số các quốc
gia đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc. Ngành ô tô của Thái Lan mạnh hơn nhiều
so với ngành điện thoại di động của Việt Nam, ngay cả linh phụ kiện đều được sản
xuất ở Thái Lan, và xuất khẩu số lượng lớn khắp toàn cầu. Tuy nhiên, ngành ô tô
của Thái Lan vẫn phụ thuộc vào năng lực của ngành ô tô Nhật Bản.

Những năm 1960, Honda và Mitsubishi đã bắt đầu hoạt động ở Thái Lan. Thái Lan
cũng trở thành trung tâm sản xuất ô tô của khu vực. Không giống với hoạt động lắp
ráp đơn giản của các nước đang phát triển thông thường, ngành ô tô của Thái Lan
từng bước tiến xa hơn đến ngành công nghiệp phụ tùng. Bằng cách áp mức thuế
80% đối với ô tô nhập khẩu và tăng thuế với phụ tùng, Chính phủ Thái Lan đã hỗ trợ
mạnh mẽ sự phát triển của ngành sản xuất ô tô. Hiện nay, Thái Lan có 1.500 nhà
cung ứng phụ tùng, hầu như không cần nhập khẩu. Năm 2017, tổng giá trị xuất
khẩu phụ tùng ô tô của Thái Lan đạt 19,8 tỷ USD, tăng 15,5%.

Toàn bộ hệ thống công nghiệp là cấu trúc rất phức tạp. Để làm được điều này đòi
hỏi phải có chiến lược, lộ trình nghiên cứu và phát triển được đầu tư căn bản. Đối
với vấn đề này, ngoài Trung Quốc, các nước đang phát triển khác rất khó thực hiện
được. Việt Nam cũng có thể học Trung Quốc, song độ khó rất lớn, và khó đánh giá
được tỷ lệ thành công.

13 / 17

Khả năng Việt Nam đảm nhận một phần chuỗi sản xuất của Trung Quốc
Thứ năm, 02 Tháng 4 2020 23:45

Lộ trình phát triển của Việt Nam

Việt Nam không cần dập khuôn mô hình của Trung Quốc trong việc nghiên cứu và
phát triển, mà nên kiên trì con đường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát triển
giống như Thái Lan.

Nếu Việt Nam đạt được mức GDP thu nhập bình quân đầu người khoảng 6.000 USD
của Thái Lan vào năm 2015, thì có thể nói rằng “giới hạn dưới” của Việt Nam đã đạt
được. Nếu Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng 7%, dự báo đến năm 2030 có
thể thực hiện mức thu nhập bình quân 6.000 USD; tiếp tục lấy đó là khởi điểm, việc
đạt mục tiêu “thu nhập cao” 12.000 USD vào năm 2045 là khả thi. Mục tiêu năm
2045 mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra đã dựa trên tham khảo mức phát
triển của các nước trong khu vực.

Trên thực tế, những năm gần đây, các nước Đông Nam Á nhìn chung phát triển tốt
do có các yếu tố địa chính trị thuận lợi. Các nước Đông Nam Á đã thành lập hiệp
hội ASEAN với dân số 600 triệu người, có trình độ phát triển nhất định, là thị
trường khu vực tương đối quan trọng. Các nước như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn
Quốc… đều đang lôi kéo Đông Nam Á, ra sức tranh thủ khai thác thế mạnh của
ASEAN.

Kim ngạch thương mại của Trung Quốc đối với ASEAN đã vượt Mỹ. Năm 2018, kim
ngạch thương Trung Quốc - ASEAN đạt 587,87 tỷ USD, tăng 14,1% so với năm
trước. Ba quý đầu năm 2019, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với ASEAN là
3.140 tỷ NDT, tăng 11,5%, đủ để bù đắp mức sụt giảm 10% trong trao đổi thương
mại với Mỹ. Sự tăng trưởng nhanh của ASEAN đóng vai trò rất quan trọng đối với
ngoại thương của Trung Quốc.

Các quốc gia đang phát triển không cần tham gia vào R&D cũng có thể có sự tăng
trưởng kinh tế tương đối mạnh. Chỉ cần chính trị ổn định, người dân mong muốn
làm việc, có quy mô dân số nhất định, hợp tác với các quốc gia có công nghệ công
nghiệp tiên tiến, thì các nước này có thể có cơ hội phát triển lý tưởng.

Ví dụ, Việt Nam đã nhập khẩu giống lúa lai cao sản từ Trung Quốc từ năm 1992.
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Trong những năm gần đây, mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu từ 12.000-16.000
tấn hạt giống lúa lai từ Trung Quốc, chiếm 3/4 giống lúa nhập khẩu. So với các
giống lúa thông thường, sản lượng của lúa lai có thể tăng 40%. Sự hợp tác này có
lợi cho Việt Nam, và có thể được xem như là sự xuất khẩu năng lực công nghệ nông
nghiệp của Trung Quốc. Hơn nữa Trung Quốc là quốc gia có công nghệ sản xuất
tiên tiến, có thể giúp Việt Nam giải quyết vấn đề sản xuất lương thực, điều này
cũng có lợi cho sự phát triển hòa bình của thế giới.

Ví dụ khác, Việt Nam là nước lớn sản xuất xi măng, song công nghệ sản xuất xi
măng của Việt Nam lạc hậu, 90% thiết bị sản xuất phải nhập khẩu, chủ yếu từ
Trung Quốc, Nhật Bản… Thông qua việc đổi mới công nghệ thiết bị đồng bộ sản
xuất, Trung Quốc có thể sản xuất 55% xi măng của thế giới với hiệu quả cao. Việt
Nam nhập khẩu thiết bị sản xuất xi măng tiên tiến từ Trung Quốc là một sự hợp tác
rất tốt.

Các nước trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, không có ý kiến về sự phát triển kinh
tế của ASEAN hoặc Việt Nam. Các nước ASEAN phát triển tốt thì các nước xung
quanh càng có nhiều cơ hội. Do đó, các nước Đông Á sẵn sàng xuất khẩu năng lực
công nghệ sang các nước ASEAN, từ cơ sở hạ tầng cho đến việc dịch chuyển chuỗi
sản xuất của ngành chế tạo. Hơn nữa, các nước ASEAN không có năng lực tham gia
nghiên cứu và phát triển, không tạo thành mối đe dọa đối với các nước tiên tiến,
nên hợp tác là phương án tương đối yên tâm.

Các nước ASEAN trong đó có Việt Nam cơ bản vẫn là đi theo con đường phát triển
hòa bình. Mặc dù Mỹ nhiều lần xúi giục các nước như Philippines gây rắc rối Trung
Quốc ở Biển Đông, song các nước xung quanh Biển Đông cơ bản vẫn giữ xu thế hợp
tác với Trung Quốc. Việc một số nước ASEAN thay đổi đảng cầm quyền dẫn đến hợp
đồng kinh tế thương mại và xây dựng cơ sở hạ tầng với Trung Quốc bị ảnh hưởng
là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên kim ngạch thương mại song phương vẫn đang
tăng mạnh.

Việt Nam cũng sẽ đối diện với vấn đề “bẫy thu nhập trung bình”. Các nước như
Nga, Brazil, Mexico, Thỗ Nhĩ Kỳ, Malaysia… đã dừng lại ở mức GDP thu nhập bình
quân đầu người 10.000 USD trong khoảng 10 năm. Trên thực tế, mức GDP thu nhập
bình quân đầu người 10.000 USD là không thấp, trước đó nó được xem là mức của
các nước phát triển. Điều này là do lạm phát của đồng USD, quan trọng hơn là “sự
lan tỏa các thành quả khoa học kỹ thuật của xã hội loài người” có thể giúp các nước
trên thế giới nâng cao trình độ phát triển.

15 / 17

Khả năng Việt Nam đảm nhận một phần chuỗi sản xuất của Trung Quốc
Thứ năm, 02 Tháng 4 2020 23:45

Cho dù các thành quả khoa học kỹ thuật của xã hội loài người chủ yếu xuất phát từ
sự nghiên cứu và phát triển ở Đông Á, châu Âu, Bắc Mỹ, thì chúng cũng sẽ được phổ
biến đến các nước đang phát triển thông qua các hoạt động kinh tế.

Dưới sự thúc đẩy của lợi ích kinh tế, các công ty toàn cầu sẽ lan tỏa một số lượng
lớn các thành quả khoa học kỹ thuật và sản phẩm công nghiệp, các nước trên thế
giới đều có thể có được những thành quả trên mà không gặp nhiều khó khăn.
Chẳng hạn như các sản phẩm và dịch vụ y tế cơ bản đã nâng cao tuổi thọ bình
quân trên toàn cầu; các nước đang phát triển cũng có thể sử dụng một cách bình
thường sản phẩm điện tử như ti vi, điện thoại di động… Mọi quốc gia đều sẽ phát
triển, khởi điểm thấp vẫn có thể tăng trưởng tốc độ cao, toàn cầu hóa đã góp phần
đẩy nhanh tiến trình này.

Chừng nào Việt Nam vẫn ổn định chờ đợi “các thành quả khoa học kỹ thuật lan tỏa
tự nhiên” đến nước mình thì sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt.

Tình hình chính trị Việt Nam tương đối ổn định, vấn đề dân tộc và tôn giáo không
phức tạp, mong muốn phát triển hòa bình. Người Việt Nam mong muốn làm việc,
phấn đấu để có cuộc sống hạnh phúc. Từ góc độ toàn cầu, với tiềm lực của mình,
Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu nói trên. Mặc dù không triển
khai được những nghiên cứu và phát triển phức tạp, song đỉnh phát triển của “bẫy
thu nhập trung bình” phải ở mức GDP bình quân đầu người 10.000 USD, phù hợp
với mục tiêu “thu nhập cao” mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác định.

Do Việt Nam bị tổn thương bởi chiến tranh, từ Chiến tranh thế giới thứ hai đến
Chiến tranh Việt Nam, nên có trình độ phát triển tương đối thấp trong một giai
đoạn. Việt Nam đang có cơ hội phát triển hòa bình. Sau 30 năm tăng trưởng kinh tế
với tốc độ cao, Việt Nam đã bước vào thời kỳ phát triển tốt nhất lịch sử, triển vọng
tương lai tươi sáng, đồng thời cũng có lộ trình phát triển rõ ràng. Tuy nhiên, không
nên cho rằng Việt Nam có thể thách thức chuỗi sản xuất của ngành chế tạo Trung
Quốc cũng như không nên đặt hai nước ở thế đối lập nhau.

Việc Trung Quốc xuất khẩu công nghệ công nghiệp và thành quả khoa học kỹ thuật
giúp Việt Nam và ASEAN phát triển đã được chứng thực trong quá khứ và sẽ tiếp tục
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tạo ra thành quả tích cực trong tương lai. Quan hệ hợp tác thân thiện giữa Trung
Quốc và ASEAN chắc chắn sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu về kiềm chế tranh chấp,
phát triển hòa bình và cùng tiến bộ của xã hội loài người.

Trần Kinh là thành viên của Hiệp hội Phong Vân (Fengyun). Bài viết được đăng trên
trang
Nhà quan sát

Minh Anh (gt)
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