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PHẦN MỞ ðẦU  

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 

Công nghiệp hóa là con ñường tất yếu giúp các nước nghèo nàn, lạc hậu 

có khả năng thoát khỏi ñói nghèo và phát triển. Mấy thập kỷ qua, công nghiệp 

hóa ñã diễn ra ở nhiều nước ñang phát triển với sự ña dạng về mô hình, cùng 

với những thành công, hạn chế khác nhau, thậm chí có nước ñã phải trả giá do 

những sai lầm trong công nghiệp hóa.  

Từ công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu chuyển sang công nghiệp hóa 

hướng về xuất khẩu ñã ñánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình 

công nghiệp hóa ở một số nước. Thái Lan là một trong những nước ñã ñạt 

ñược những thành công nhất ñịnh trong tiến trình công nghiệp hóa và ñang 

vươn lên trở thành nước công nghiệp mới. Tuy nhiên, quá trình công 

nghiệp hóa của Thái Lan cũng bộc lộ không ít hạn chế. ðặc biệt, sau cuộc 

khủng hoảng tài chính, tiền tệ châu Á năm 1997 Thái Lan buộc phải có 

những chính sách, giải pháp ñiều chỉnh tình trạng quá nóng của nền kinh tế. 

Những thành công và hạn chế trong công nghiệp hóa của Thái Lan ñã ñể lại 

nhiều bài học kinh nghiệm cho các nước ñang phát triển trong tiến trình 

công nghiệp hóa ñất nước. 

Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị 

trường và mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện công cuộc công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa theo ñường lối ñổi mới của ðảng ñã góp phần tích cực làm 

thay ñổi bước ñầu diện mạo kinh tế ñất nước. Năm 1986, Việt Nam thực sự 

bước vào thời kỳ cải cách, mở cửa với phương châm ña dạng hoá, ña phương 

hoá, muốn làm bạn với tất cả các nước …. Việt Nam nhận thức rõ tầm quan 

trọng của chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, chiến lược phát 

triển mang lại thành công và thịnh vượng cho nhiều nước ở vùng ðông Á và 

ðông Nam Á như Singapore, Malyasia và Thái Lan. Cho ñến nay, sau hơn 20 

năm ñổi mới, cải cách và mở cửa, hướng về xuất khẩu, nền kinh tế Việt Nam 
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ñã ñạt ñược nhiều thành tựu, song cũng không ít những thách thức, khó khăn, 

ñòi hỏi phải có cách tiếp cận mới trên cơ sở chọn lọc những bài học kinh 

nghiệm của các nước ñi trước.  

Việt Nam và Thái Lan khi bước vào công nghiệp hóa có một số ñiểm 

tương ñồng về ñiều kiện kinh tế, tự nhiên, xã hội. Vì vậy, nghiên cứu tiến 

trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan không chỉ có ý nghĩa 

lý luận và thực tiễn, mà còn có tính tham khảo kinh nghiệm cho quá trình 

công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ở Việt Nam hiện nay. ðó là lý do nghiên cứu 

sinh chọn ñề tài: “Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan, kinh 

nghiệm và khả năng vận dụng ñối với Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu.  

2.  Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan ñến luận án 

Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu là một chủ ñề ñã có nhiều công 

trình nghiên cứu trong và ngoài nước có giá trị về mặt lý luận cũng như thực 

tiễn liên quan ñến việc tìm kiếm lời giải ñáp cho các bài học thành công cũng 

như thất bại của nhiều nước trên thế giới trong ñó có Thái Lan. Tuy nhiên, các 

công trình nghiên cứu về bài học công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của 

Thái Lan không nhiều, và nếu có thì cũng rất ít công trình nghiên cứu, phân 

tích, ñánh giá hay tổng kết lại những bài học ñược và chưa ñược của chiến 

lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan một cách có hệ 

thống, toàn diện, sâu sắc và cập nhật.  

Các công trình nghiên cứu chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất 

khẩu của Thái Lan ở Việt Nam cũng không nhiều. Phần lớn các công trình 

nghiên cứu chủ ñề này xuất hiện dưới dạng thông tin ngắn ñăng trên các báo, 

tạp chí nghiên cứu hoặc chỉ ñược ñề cập trong chương sách. Các công trình 

chỉ tập trung chủ yếu vào khái quát sơ lược về chính sách công nghiệp hóa 

hướng về xuất khẩu và cũng chưa có một công trình nào phân tích, ñánh giá 

một cách sâu sắc toàn diện về các chính sách, biện pháp thúc ñẩy công nghiệp 

hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan.  
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Những công trình khoa học tiêu biểu liên quan ñến chủ ñề ñó là: 

“Thailand’s industrialization and its consequences” GS.TS Medhi 

Krongkaew (1995) Nhà xuất Bản (Nxb) Macmillan Press Ltd. Nội dung của 

cuốn sách ñề cập tác ñộng của quá trình công nghiệp hóa của Thái Lan trong 

tất cả các lĩnh vực từ nông nghiệp, tài chính, ñô thị hóa, môi trường, giáo dục 

và sức khỏe. Chương 3, tác giả có ñề cập công nghiệp hóa hướng về xuất 

khẩu của Thái Lan. Tuy nhiên, chuơng này tác giả cũng chỉ mới ñề cập ñến 

một số chính sách và kết quả, mà chưa ñi sâu phân tích tác ñộng của các chính 

sách ñó như thế nào. Hơn nữa, tác giả chỉ giới hạn quá trình công nghiệp hóa 

ñến ñầu những năm 1990, do vậy những thông tin số liệu mới vẫn chưa ñược 

cập nhật. Tiếp theo là cuốn “Công nghiệp hóa Việt Nam trong thời ñại châu Á 

- Thái Bình Dương” của GS.TS. Trần Văn Thọ, Nhà xuất bản (Nxb) Thành 

phố Hồ Chí Minh, 1997. Cuốn sách ñề cập ñến vị trí và vai trò của Việt Nam 

trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, năng lực xã hội và mô hình phát 

triển kinh tế Việt Nam. Trong cuốn sách, tác giả cũng ñề cập ñến kinh nghiệm 

phát triển của các nước ðông Á và ðông Nam Á trong hoạch ñịnh chính sách, 

tăng cường tính cạnh tranh, ñẩy mạnh xuất khẩu, thu hút ñầu tư .v.v...và ñề 

xuất một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tuy nhiên, công trình này 

chưa ñi sâu phân tích tác ñộng của từng chính sách tới tiến trình phát triển 

kinh tế và các bài học ñề xuất còn khiêm tốn. Công trình “Biến ñộng kinh tế 

từ ðông Á và con ñường công nghiệp hóa Việt Nam” GS.TS Trần Văn Thọ, 

Nxb Trẻ, 2005. Trong công trình, tác giả phân tích bối cảnh nền kinh tế của 

Việt Nam vào ñầu thế kỷ thứ XXI và so sánh nó với các nền kinh tế ðông Á 

và ðông Nam Á... và nêu lên một số bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách 

ñối với Việt Nam. Bài nghiên cứu của Ari Kokko, (2002) “Export led growth 

in East Asia: Lessons learnt for the Europe’s transition economies” ñã ñề cập 

mô hình tăng trưởng hướng theo xuất khẩu của các nước Nhật Bản, Hàn 

Quốc, ðài Loan, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Tác giả ñã 

mô tả và phân tích các chính sách phát triển công nghiệp hướng về xuất khẩu 
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của từng nước và ñề xuất một số bài học cho các nước chuyển ñổi ở Châu Âu. 

Tuy nhiên, bài nghiên cứu này tác giả chưa phân tích một cách tỉ mỉ các chính 

sách và biện pháp cụ thể của từng nước, ñặc biệt là ở Thái Lan. Cuốn “ðiều 

chỉnh cơ cấu kinh tế ở Hàn Quốc, Malayxia và Thái Lan” của TS. Hoàng Thị 

Thanh Nhàn, Nxb Chính trị quốc gia, năm 2003, trình bày khái quát bối cảnh 

chung dẫn ñến việc chính phủ các nước này tiến hành ñiều chỉnh cơ cấu trong 

các khu vực kinh tế chủ chốt như tài chính, ngân hàng, công ty. Tác giả ñề 

cập ñến vai trò của thương mại và ñầu tư quốc tế trong quá trình phát triển 

kinh tế, biện pháp thúc ñẩy thương mại và ñầu tư. Tuy nhiên, cuốn sách này 

cũng chỉ dừng lại phần tài chính ngân hàng, và công ty mà chưa ñề cập sâu 

ñến tiến trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan.  

3.  Mục ñích nghiên cứu của luận án 

Mục ñích nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ thực trạng quá trình công 

nghiệp hoá hướng về xuất khẩu ở Thái Lan. Qua ñó, rút ra một số bài học 

kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào tiến trình công nghiệp hóa của Việt 

Nam hiện nay. 

4.  ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-   ðối tượng nghiên cứu: Luận án lấy công nghiệp hóa hướng về xuất 

khẩu của Thái Lan làm ñối tượng nghiên cứu.  

- Nội dung nghiên cứu bao hàm các chính sách, biện pháp trong tiến 

trình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu của Thái Lan. 

- Phạm vi nghiên cứu, luận án tập trung nghiên cứu giai ñoạn công 

nghiệp hoá hướng về xuất khẩu của Thái Lan từ 1972 ñến 2008.  

5.  Phương pháp nghiên cứu 

Luận án ñi sâu nghiên cứu quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất 

khẩu của Thái Lan có sử dụng phương pháp chủ yếu sau: 

- Phương pháp lịch sử, phương pháp lô gíc, phương pháp ñối chứng ñể 

so sánh và phân tích.  



 

 

5

- Phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp: thông qua việc sử dụng các 

số liệu ñã ñược chính thức công bố qua sách, báo, tạp chí, hội thảo vv... từ các 

tổ chức liên quan Thái Lan, thế giới và Việt Nam.  

- ðồng thời luận án cũng sử dụng phương pháp kinh tế lượng ñể ñánh 

giá tác ñộng của công nghiệp hóa ñối với nền kinh tế nhằm làm sáng tỏ hơn 

ưu thế của công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu.  

Ngoài ra, tác giả còn kế thừa và phát huy có chọn lọc những kết quả 

nghiên cứu có liên quan của các học giả trong và ngoài nước.   

6.  ðóng góp mới của luận án 

Trên cơ sở phân tích tiến trình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu của 

Thái Lan từ năm 1972, Luận án chỉ ra rằng mô hình công nghiệp hoá của nước 

này là xuất phát từ một nước nông nghiệp, ñể tiến tới một nước nông-công 

nghiệp mới (NAIC), chứ không phải là nước công nghiệp mới (NICs) như các 

nước ðông Á. Các nước nông-công nghiệp mới này lấy nông nghiệp làm xuất 

phát ñiểm, là chỗ dựa cho quá trình CNH, và nông nghiệp, nông thôn, nông dân 

thật sự luôn ñược coi trọng trong nhận thức, chiến lược, chính sách và kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội của các nước này; có sự phát triển tương ñối cân bằng 

giữa nông và công nghiệp trong quá trình CNH; cùng với công nghiệp hoá 

trong công nghiệp, nông nghiệp cũng ñược phát triển theo hướng hiện ñại, 

chuyên canh, và hướng vào xuất khẩu; và Nhà Nước luôn ñóng vai trò quan 

trọng trong ñịnh hướng thị trường cho quá trình CNH nông nghiệp.  

7.  Kết cấu của luận án 

Ngoài mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, lời mở ñầu, kết luận, nội 

dung chính của luận án bao gồm 3 chương, như sau:  

Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về công nghiệp hóa 

hướng về xuất khẩu. 

Chương 2: Quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan 

từ năm 1972 ñến 2008. 

Chương 3: Khả năng vận dụng một số kinh nghiệm về công nghiệp hóa 

hướng về xuất khẩu của Thái Lan ñối với Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ  

CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ MÔ HÌNH CÔNG 

NGHIỆP HÓA HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 

1.1.1. Khái niệm và nội dung của công nghiệp hoá 

1.1.1.1. Khái niệm 

Khái niệm về công nghiệp hóa ñược ñề cập rất nhiều trong các công 

trình khoa học và cũng chưa có ñược sự nhất trí cao. Người ta có thể ñịnh 

nghĩa công nghiệp hóa theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, từ nhiều quan 

ñiểm khác nhau. Với cách tiếp cận khác nhau thì quan niệm về công nghiệp 

hóa cũng khác nhau và từ ñó dẫn ñến những chính sách khác nhau trong từng 

giai ñoạn phát triển của nó. Chúng ta có thể xem xét công nghiệp hóa theo các 

các quan ñiểm sau:  

  Thứ nhất, công nghiệp hóa là một quá trình cách mạng căn bản trong 

phương thức sản xuất và kết cấu kinh tế, do ñó nó có một nội hàm sâu sắc và 

ngoài diện phong phú. Năm 1963, Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hợp 

quốc (UNIDO) năm ñã ñưa ra một ñịnh nghĩa mang tính qui ước về công 

nghiệp hóa là: “Công nghiệp hóa là một quá trình phát triển kinh tế trong ñó 

một bộ phận nguồn lực quốc gia ngày càng lớn ñược huy ñộng ñể xây dựng 

cơ cấu kinh tế nhiều ngành với công nghệ hiện ñại ñể sản xuất ra các phương 

tiện sản xuất, hàng tiêu dùng, có khả năng ñảm bảo một nhịp ñộ tăng trưởng 

cao trong nền kinh tế và ñảm bảo sự tiến bộ kinh tế và xã hội”. Như vậy, ñịnh 

nghĩa này có vẻ như thoả mãn ñược các quan ñiểm khác nhau và nhấn mạnh 

tới phạm trù phát triển, nhưng vẫn không phản ánh hết bản chất kinh tế của 

công nghiệp hóa là cuộc cách mạng làm thay ñổi trong phương thức sản xuất, 
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trong kết cấu của nền kinh tế xã hội. Bởi vì tiến trình công nghiệp hóa luôn là 

tiến trình phát triển kinh tế, trong ñó diễn ra sự tập trung các nguồn lực cho 

thay ñổi cơ cấu kinh tế và thay ñổi trong công nghệ, hơn nữa nhấn mạnh tới vị 

trí then chốt, chủ ñạo của công nghiệp hóa trong cấu trúc kinh tế và công nghệ 

trong phương thức sản xuất.  

  Thứ hai, công nghiệp hóa ñã diễn trong hai thời ñại khác nhau, thời ñại 

phát triển cổ ñiển và thời ñại phát triển hiện ñại. Hai thời ñại này khác nhau 

về chất trong trình ñộ phát triển, do vậy, chúng cũng khác nhau về trình ñộ ñạt 

ñược, về quá trình của nó, về mô thức và sự khác nhau về hệ thống. Hai ñặc 

thù này xuất phát từ hai chỉnh thể khác nhau do ñó ta khó có thể có ñược một 

ñịnh nghĩa ngắn gọn về công nghiệp hóa mà nó có thể bao quát ñược cả hai 

thời ñại với hai chỉnh thể khác biệt quá lớn. [11, tr16] 

  Thứ ba, công nghiệp hóa là một chỉnh thể của tiến trình phát triển kinh 

tế, tiến trình trong ñó công nghiệp hóa là nội dung vật chất của một sự thay ñổi 

căn bản mang tính cách mạng trong phương thức sản xuất, trong kết cấu kinh 

tế, xác lập nên thời ñại phát triển kinh tế. Quan ñiểm này dựa chủ yếu vào nhận 

thức của sự tiến triển trong công nghiệp, quy mô công nghiệp hóa về sự thay 

ñổi trong kết cấu ngành sản xuất và trong kỹ thuật, trong công nghệ sản xuất. 

Cách nhìn này thiếu ñi hình thái xã hội của sản xuất, của quá trình cải biến vật 

chất của nền sản xuất, mà chỉ nặng nề về lực lượng sản xuất, và các hoạt ñộng 

cụ thể trong việc sản xuất ra của cải hiện vật của nền sản xuất. [11, tr16] 

  Thứ tư, nhìn từ khía cạnh lịch sử thì công nghiệp hóa là một khâu trong 

chuỗi tiến hóa của nền kinh tế, mà bản thân nó có một quá trình lịch sử diễn 

ra rất dài với hai cấp ñộ, cấp ñộ cổ ñiển và cấp ñộ hiện ñại.  Nhìn lại lịch sử 

phát triển, ta có thể thấy ñược cách mạng công nghiệp diễn ra ñầu tiên ở Anh 

vào khoảng thế kỷ XVIII, cho ñến này ñã gần ñược 300 năm, sau ñó diễn ra ở 

các nước Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu và Nhật bản. Nhưng sau gần 100 năm từ 
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khi cuộc cách mạng công nghiệp Anh bắt ñầu thì khái niệm công nghiệp hóa 

mới ra ñời, và người ta ñã dùng chúng suốt từ ñó ñến nay. Khái niệm công 

nghiệp ra ñời ñánh dấu một bước tiến trong việc giải quyết vấn ñề từ nông 

nghiệp sang công nghiệp. Ở một phạm trù khác, khái niệm công nghiệp hoá 

mang tính lịch sử như là bước chuyển kinh tế từ làn sóng nông nghiệp sang 

làn sóng công nghiệp. Các bước tiến triển từ tiểu thủ công nghiệp sang ñại 

công nghiệp. Khi có sự biến ñổi về chất trong kỹ thuật hay trong kết cấu công 

nghiệp thì người ta coi nó là cách mạng công nghiệp lần thứ hai, lần thứ ba. 

Như vậy có nhiều cuộc cách mạng dẫn ñến thành một chuỗi các cuộc cách 

mạng. Với cách hiểu ñó khái niệm cách mạng công nghiệp lại mất tính xác 

ñịnh lịch sử trong bước chuyển cách mạng từ làn sóng nông nghiệp sang làn 

sóng công nghiệp trong tiến trình kinh tế. Chính khái niệm công nghiệp hóa 

lại mang tính xác ñịnh về tính lịch sử của bước chuyển cách mạng giữa hai 

làn sóng, hai thời ñại kinh tế. Có thể cho rằng, công nghiệp hóa là một phạm 

trù lịch sử, khác hẳn với khái niệm cách mạng công nghiệp, tăng trưởng, phát 

triển là những phạm trù gắn liền với tiến trình phát triển kinh tế của làn sóng 

công nghiệp. [11,tr 17] 

  Với những quan ñiểm nêu trên, ta thấy ñể có một ý niệm tổng quát về 

công nghiệp hóa trong một ñịnh nghĩa ngắn gọn, thì chỉ có thể căn cứ vào 

những ñặc trưng mang tính cơ bản của công nghiệp hóa như sau:  

- Công nghiệp hóa phải ñược ñặt vào quá trình phát triển ñặc thù với tính 

cách là bước ngoặt lịch sử chuyển kinh tế từ chậm phát triển sang phát triển.  

- Bước chuyển lịch sử từ chậm phát triển sang phát triển có ñược ñặc 

trưng bởi quá trình chuyển từ hệ thống kinh tế nông nghiệp sang hệ thống 

kinh tế công nghiệp.  

  Khái niệm cách mạng công nghiệp chỉ chuyển quá trình chuyển tiểu thủ 

công nghiệp thành ñại công nghiệp dẫn tới sự rung chuyển toàn hệ thống sản 
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xuất xã hội và khiến cho nền kinh tế sẽ chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang hệ 

kinh tế công nghiệp. Chính khái niệm công nghiệp ñã phản ánh ñược ñặc 

trưng cơ bản của quá trình kinh tế từ chậm phát triển sang kinh tế phát triển. 

Vậy về công nghiệp hóa ta có thể phát biểu như sau: công nghiệp hóa là khái 

niệm chỉ quá trình chuyển nền kinh tế từ nông nghiệp chậm phát triển sang 

kinh tế công nghiệp phát triển, tức xác lập phương thức sản xuất ñại công 

nghiệp, là quá trình cấu trúc lại nền kinh tế theo diện mạo của ñại công 

nghiệp, biến các ngành, các lĩnh vực kinh tế khác nhau của nền sản xuất xã 

hội thành những ngành công nghiệp ñặc thù, xác lập công nghiệp thành nền 

tảng của nền kinh tế.  [11, tr.16,17)]. 

  Qua nghiên cứu nhiều quan ñiểm khác nhau, chúng ta có thể thấy quan 

ñiểm của ðảng ta về công nghiệp hóa và hiện ñại hóa là phù hợp nhất trong 

thời kỳ phát triển hiện nay của ñất nước ta. Quan ñiểm này ñược ñưa ra từ ðại 

hội giữa nhiệm kỳ lần thứ VII ðảng cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 1994 sau 

ñó ñược hoàn thiện tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa VII tháng 7 năm 1994. 

Quan ñiểm mới về công nghiệp hóa là: quá trình chuyển ñổi căn bản toàn diện 

các hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử 

dụng lao ñộng thủ công là chính, sang sử dụng phổ biến sức lao ñộng cùng 

với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện ñại dựa trên sự 

phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học và công nghệ, tạo ra năng suất 

lao ñộng xã hội cao [5]. ðây là sự ñổi mới trong tư duy về công nghiệp hóa 

của ðảng ta trong ñó (1) xác ñịnh công nghiệp hóa là nhiệm vụ trọng tâm của 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với quan ñiểm ñưa nước ta ra khỏi tình 

trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt ñời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân; (2) ghép khái niệm công nghiệp hóa và hiện ñại hóa, hai khái niệm có 

quan hệ mật thiết với nhau trong ñó tiến hành công nghiệp hóa ñể ñạt tới hiện 

ñại hóa; (3) công nghiệp hóa hướng mạnh tới xuất khẩu, tranh thủ công nghệ 

và thị trường quốc tế ñể tiến hành công nghiệp hóa và hiện ñại hóa. 
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 1.1.1.2. Nội dung của công nghiệp hóa (CNH) 

  Từ khái niệm của CNH nêu trên, ta có thể chỉ ra những nội dung chính 

của nó như sau:  

  Thứ nhất, NCH là quá trình công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp biến 

nó thành ñại công nghiệp, trong quá trình ñại công nghiệp, toàn bộ nền sản 

xuất ñược cách mạng hóa thành những ngành, những lĩnh vực công nghiệp, 

còn bản thân công nghiệp thành chỉnh thể, thành nền tảng sản xuất xã hội. 

Cùng với quá trình này, thì cuộc ñại phân công lao ñộng xã hội cũng diễn ra 

và xác ñịnh công nghiệp thành nền sản xuất xã hội có những ý nghĩa lịch sử 

mang những ñặc ñiểm sau:  

- ðó là cuộc các mạng trong lao ñộng nhằm chuyên môn hóa và xã hội 

hóa lao ñộng, xác lập và phát triển sức sản xuất xã hội lao ñộng; 

- Xác lập lĩnh vực sản xuất máy móc, hay công nghiệp máy móc, công 

nghiệp nặng, hình thành cơ sở vật chất kỹ thuật hiện ñại công nghiệp cho quá 

trình tái sản xuất của nền sản xuất xã hội; 

- Tái cấu trúc lại nền sản kinh tế theo diện mạo ñại công nghiệp, biến 

các ngành, các lĩnh vực kinh tế thành ngành ñặc thù, thành cơ cấu chung, 

thành một hệ thống quốc gia;  

- ðó là một quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Sự dịch chuyển cơ 

cấu ñược thúc ñẩy bởi các quy luật của cơ chế thị trường và do ñó, có cả quy 

luật gia tăng giá trị. 

  Thứ hai, CNH làm thay ñổi tận gốc nền tảng kỹ thuật của nền sản xuất 

xã hội. ðặc thù của làn sóng công nghiệp là nền sản xuất ñược tiến hành bởi 

kỹ thuật máy móc, và nói chung bằng kỹ thuật ñại công nghiệp. Do vậy, CNH 

làm thay ñổi cơ bản chất lượng lao ñộng sản xuất xã hội và thay ñổi toàn bộ 

phương thức sản xuất thủ công của nền sản xuất do ñó giải phóng sức sản 

xuất của lao ñộng khỏi những giới hạn tự nhiên.  
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  Thứ ba, CNH thúc ñẩy quá trình tích luỹ và tập trung vốn ñi liền với tái 

sản xuất mở rộng, tích lũy là quá trình biến giá trị thặng dư thành tư bản phụ 

thêm. ðó là quá trình tái sản xuất mở rộng, ñó là quy luật kinh tế trọng tâm 

quyết ñịnh của quá trình CNH. Quá trình CNH, xét về mặt kinh tế, là quá 

trình ñặt nền kinh tế vào quá trình tích lũy, quá trình tái sản xuất mở rộng. Có 

thể nói, quy luật tích lũy, tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế là quy luật của 

CNH. Công nghiệp hóa là sự tập trung sản xuất. Dưới sự thúc ñẩy các quy 

luật kinh tế thị trường, quy luật tích lũy, tập trung sản xuất ñã trở thành quy 

luật kinh tế của tiến trình kinh tế công nghiệp nói chung và của quá trình 

CNH nói riêng. Trong tiến trình kinh tế thị trường - công nghiệp, quy luật tập 

trung sản xuất không chỉ bắt nguồn trực tiếp từ quá trình tái sản xuất mở rộng, 

mà còn bị chi phối bởi quy luật hiệu quả tăng theo quy mô. Qui mô sản xuất 

cũng ñược thể hiện trong quá trình công nghiệp hóa do sự thúc ñẩy của qui 

luật kinh tế thị trường và qui luật tích lũy. Qui mô sản xuất ñược mở rộng chi 

phối bởi hiệu quả tăng theo qui mô. Qui luật kinh tế “Tăng hiệu quả kinh tế 

qui mô” (Economies of scale) ñược ñịnh nghĩa như sau: Những lợi ích thu 

ñược nhờ mở rộng qui mô sản xuất, làm cho giá thành sản xuất bình quân của 

mỗi ñơn vị sản phẩm giảm xuống, do dó khả năng cạnh tranh trên thị trường 

tăng lên, có thể chiếm ñược thị trường nhiều hơn và có thể ñộc quyền kiểm 

soát ñược giá cả. Có hai loại: Thứ nhất gọi là những lợi ích bên trong (internal 

economies) xảy ra ñối với các hãng cá thể không kể qui mô công nghiệp của 

nó như thế nào. Những ñiểm lợi này có ñược thường là nhờ những yếu tố về 

công nghệ ñảm bảo qui mô sản xuất tối ưu: a) với chi phí cố ñịnh cao của máy 

móc, sản xuất càng lớn thì chi phí của mỗi ñơn vị ñầu vào càng thấp; b) các 

hãng lớn cũng có thể chuyên môn hoá lao ñộng và máy móc, do ñó nâng cao 

năng suất; c) chỉ có những hãng qui mô lớn mới có thể ñáp ứng nổi những chi 

phí cao về nghiên cứu và phát triển”. Tuy vậy, những yếu tố phi công nghệ 

cũng quan trọng, ví dụ, nhờ mua nguyên vật liệu với lượng lớn, nên ñược 
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giảm giá mua. Thứ hai là các ñiểm lợi bên ngoài (external economies) có 

ñược là do việc mở rộng một công nghệ có thể dẫn ñến sự phát triển các dịch 

vụ phụ có lợi ích chung cho mọi hãng, ví dụ một tờ báo chuyên ngành, việc 

ñào tạo chuyên ngành giảm chi phí về các mặt này cho hãng của ngành ñó. 

[18 tr. 243] 

Thứ tư, CNH gắn liền với sự phát triển của hệ thống công xưởng và 

doanh nghiệp trong hệ thống kinh tế thị trường. Cách mạng công nghiệp với 

qui luật tích lũy và quy luật tăng sức sản xuất xã hội của lao ñộng trên cơ sở 

hợp tác; trên nền tảng một hệ thống máy móc ñã làm cho sản xuất công 

nghiệp thoát khỏi giới hạn kinh tế gia ñình và ñược xác lập thành công xưởng. 

Ở một khía cạnh khác, trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp với tính 

cách là nơi diễn ra quá trình ñầu tư tư bản và tăng thêm giá trị của tư bản, ñó 

là hình thái và lực lượng kinh tế quyết ñịnh sản xuất ra giá trị và làm tăng 

thêm giá trị của nền sản xuất xã hội. ðiều ñó có nghĩa là người tiến hành, thực 

hiện công nghiệp hóa là những doanh nghiệp của hệ thống kinh tế thị trường. 

Như vậy, phát triển công xưởng, doanh nghiệp ñó là một nội dung và là quy 

luật kinh tế của quá trình công nghiệp hóa.  

Thứ năm, CNH ñi liền với phát triển nông nghiệp và ñô thị hóa nông 

thôn. Công nghiệp hóa chuyển nền kinh tế từ nông nghiệp tiểu nông thành 

nền kinh tế ñại công nghiệp. Việc cách mạng hóa nông nghiệp ñã thay ñổi bản 

chất tiểu nông của nền kinh tế xã hội, biến nó thành một dạng ñặc thù của 

công nghiệp, không chỉ là CNH một ngành sản xuất trong nền sản xuất xã hội, 

mà CNH nông nghiệp là một nội dung mang tính bản chất của quá trình CNH. 

Nét ñặc thù của CNH nông nghiệp nông thôn ñược biểu hiện ở những ñiểm 

sau: (1) quá trình ñại công nghiệp cơ cấu lại nông nghiệp nông thôn; (2) công 

nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn là một bộ phận hữu cơ; một nội dung ñặc 

biệt của công nghiệp hóa; (3) công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn phải 
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ñối mặt với một phương thức sản xuất từ lâu trở thành lỗi thời, song lại là 

phương thức sống của ñại bộ phận dân cư và là nơi lao ñộng của ñất nước tiến 

hành các hoạt ñộng kinh tế, vì thế qúa trình công nghiệp hóa nông nghiệp, 

nông thôn phải diễn ra theo quy luật ñặc thù. ðó là (1) Quy luật cách mạng 

diễn ra ñan xen với quy luật cải biến, quy luật tiến hóa và (2) Quá trình giải 

thể tan ra kinh tế tiểu nông và quá trình xác lập và phát triển nông nghiệp, 

nông thôn công nghiệp hóa [11, tr.94].  

1.1.2. Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu  

1.1.2.1. Các tư tưởng và lý thuyết liên quan ñến việc lựa chọn chiến 

lược CNH hướng về xuất khẩu  

Học thuyết của Adam Smith (1723 – 1790) về lợi thế so sánh tuyệt ñối  

Tư tưởng của Adam Smith về thương mại quốc tế như sau: mỗi quốc 

gia nên chuyên môn hóa vào những ngành sản xuất mà họ có lợi thế tuyệt ñối 

(hoặc có thể sản xuất hiệu quả hơn các quốc gia khác) và nhập những mặt 

hàng mà nó không có lợi thế so sánh tuyệt ñối (hoặc có thể sản xuất kém hiệu 

quả hơn). Quốc gia sẽ chỉ xuất khẩu những hàng hóa mà họ có lợi thế tuyệt 

ñối, nhập khẩu những hàng hóa mà họ không có lợi thế tuyệt ñối. Thương mại 

không là quy luật trò chơi bằng không mà ở ñây là luật trò chơi tích cực theo 

ñó các quốc gia ñều có lợi trong thương mại quốc tế.  

Học thuyết của Adam Smith rất ñúng, nhưng nó chỉ giải thích một phần 

nhỏ của thương mại quốc tế và không ñi xa hơn trong việc giải thích hiện 

tượng một nước có mọi lợi thế hơn hẳn các nước khác hoặc những nước 

không có lợi thế tuyệt ñối nào cả thì phân công lao ñộng quốc tế và thương 

mại quốc tế sẽ diễn ra như thế nào ñối với các nước này.  

Học thuyết Ricardo (1772 – 1823) về lợi thế so sánh tương ñối  

Tư tưởng của Ricardo về mậu dịch quốc tế là: lợi thế mà một nước 

tham gia thương mại có ñược nếu nước ñó có thể sản xuất ñược một sản phẩm 
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nào ñó với một chi phí về những nguồn ñầu vào thấp hơn ở các nước khác. 

Khái niệm này ñược gọi là nguyên lý chi phí so sánh (comparative cost 

principle). Có một hàm ý ñặc biệt quan trọng trong khái niệm này là muốn 

thành ñạt trong thương mại quốc tế, các nước phải chuyên môn hóa trong 

những lĩnh vực mà họ có lợi thế so sánh.  

Tuy nhiên các phân tích của Ricardo không tính ñến cơ cấu về nhu cầu 

tiêu dùng của mỗi nước, cho nên ñưa vào lý thuyết của ông người ta không 

thể xác ñịnh giá tương ñối mà các nước dùng ñể trao ñổi sản phẩm. Ông 

không ñề cập tới chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hóa và hàng rào bảo hộ mậu 

dịch mà các nước dựng lên. Các yếu tố này ảnh hưởng quyết ñịnh ñến hiệu 

quả của thương mại quốc tế. Cuối cùng ông cũng không giải thích ñược 

nguồn gốc phát sinh của thuận lợi của một nước ñối với một loại sản phẩm 

nào ñó, cho nên không giải thích triệt ñể nguyên nhân sâu xa của quá trình 

thương mại quốc tế. [57, tr.2] 

Học thuyết Hecksher – Ohlin (H – O) về quy luật cân ñối của các yếu 

tố sản xuất 

Lý thuyết này ñã ñược kiểm chứng cho rằng một nước xuất khẩu các 

sản phẩm do nước ñó sản xuất ra phải sử dụng rất nhiều các yếu tố sản xuất 

mà nước ñó có tương ñối nhiều và rẻ và nhập các sản phẩm mà việc sản xuất 

các sản phẩm ñó ñòi hỏi rất nhiều yếu tố sản xuất mà nước ñó có ít và ñắt. 

Nói một cách khác bằng cách thừa nhận là mỗi sản phẩm ñòi hỏi một sự liên 

kết khác nhau các yếu tố sản xuất (vốn, lao ñộng, tài nguyền, ñất ñai v.v..) và 

có sự chênh lệch giữa các nước về yếu tố này, mỗi nước sẽ chuyên môn hóa 

trong những ngành sản xuất cho phép sử dụng các yếu tố với chi phí rẻ hơn, 

chất lượng tốt hơn so với các nước khác. Như vậy, cơ sở của sự trao ñổi buôn 

bán quốc tế theo H – O (Hecksher – Ohlin) là lợi thế tương ñối. Hệ số biểu thị 

lợi thế tương ñối hay còn gọi là lợi thế so sánh ñược viết là RCA (the 
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Coefficient of Revealed Comparative Advantage). Tóm lại, học thuyết H – O 

khuyến khích mọi nước ñều tham gia vào quá trình thương mại quốc tế, ngay 

cả những nước không có lợi thế tuyệt ñối.  

Tuy nhiên học thuyết H – O không giải thích ñược mọi hiện tượng thương 

mại, ñó là sự ñảo ngược nhu cầu, sở thích về hàng hóa không ñồng nhất giữa các 

khu vực, sự xuất hiện cạnh tranh không hoàn hảo (nhà nước tham gia bảo hộ thị 

trường nội ñịa, tài trợ cho các nhà sản xuất nội ñịa) và chi phí về vận tài và bảo 

hiểm quá lớn, nhiều khi vượt quá cả chi phí sản xuất. [58, tr.16] 

Lợi thế cạnh tranh M. Porter 

Nếu như 3 lý thuyết nêu trên ñề cập tới ñiều kiện kinh tế vĩ mô, thì lý 

thuyết lợi thế cạnh tranh lại tập trung vào phân tích cơ sở kinh tế vi mô của sự 

tăng trưởng và tập trung vào vai trò của doanh nghiệp. Do vậy, lợi thế cạnh 

tranh ñược ñề cập chủ yếu là lợi thế cạnh tranh của một ngành sản xuất một 

sản phẩm những nó cũng có thể mở rộng cho nhiều ngành sản xuất. ðó là sức 

mạnh vượt trội về năng suất lao ñộng cao, chi phí sản xuất thấp, công nghệ 

cao và sản phẩm có chất lượng cao. Ở ñây yếu tố năng suất có vai trò quyết 

ñịnh. Muốn duy trì ñược năng suất cao, thì các quốc gia, ñặc biệt là các doanh 

nghiệp phải không ngừng nâng cao năng suất bằng cách nâng cao chất lượng 

sản phẩm, cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoại thương là 

nhân tố tác ñộng ñến việc nâng cao năng xuất bởi khi tham gia vào thị trường 

quốc tế thì các sản phẩm trong nước không còn là sản phẩm riêng vởi tiêu 

chuẩn trong nước mà là sản phẩm quốc tế với các tiêu chuẩn quốc tế. ðiều 

này buộc các doanh nghiệp trong nước vừa phải cạnh tranh với nhau, vừa phải 

cạnh tranh với các công ty nước ngoài. [68, tr. 34] 

1.1.2.2. Về CNH hướng về xuất khẩu 

Như vậy, những lý thuyết nêu trên có thể ñược coi là cơ sở lý luận làm 

tiền ñề cho chiến lược CNH hướng về xuất khẩu. Công nghiệp hóa hướng về 
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xuất khẩu là trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, mỗi nước nên tập 

trung phát triển những ngành sản xuất mà nó có lợi thế so sánh, lợi thế cạnh 

tranh trong mối quan hệ tương quan với quốc tế. Bằng cách làm như vậy 

thông qua ngoại thương, mỗi nước sẽ thu ñược những lợi ích to lớn hơn và rồi 

thúc ñẩy nhanh hơn quá trình phát triển kinh tế ñất nước.  

Kinh nghiệm cho thấy, quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hóa 

thông thường có hai bước. Bước ñầu tiên là chủ yếu dựa vào việc khuyến 

khích xuất khẩu các sản phẩm thô như sản phẩm nông nghiệp và các loại 

sản phẩm thô từ khai khoáng. Bước thứ hai chủ yếu dựa vào việc thúc ñẩy 

xuất khẩu các sản phẩm trung gian (tức là các sản phẩm của công nghiệp 

chế biến, chế tạo).  

Qua các bước tuần tự nêu trên, các nền kinh tế theo ñuổi chiến lược 

công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu có thể phát triển các ngành kinh tế khác 

và từng bước ưu tiên phát triển các ngành sản xuất tạo ra những sản phẩm có 

hàm lượng công nghệ cao. Những sản phẩm này có vài trò quan trọng trong 

xuất khẩu và có sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới.  

Theo ñuổi chiến lược CNH hướng về xuất khẩu dựa trên phân công lao 

ñộng quốc tế và tác ñộng mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện ñại. Do vậy, 

các nước này phải chọn một cơ cấu kinh tế bất cân ñối ñể tạo ra các cực tăng 

trưởng dựa trên lợi thế so sánh trong kinh tế ñối ngoại. Chính vì vậy mục tiêu 

chiến lược này là thị trường ngoài nước và các sản phẩm có lợi thế cạnh trạnh. 

Nhằm ñảm bảo các mục tiêu này, toàn bộ hệ thống chính sách của nhà nước 

ñược ñề ra chủ yếu nhằm tăng cường năng lực xuất khẩu, thông qua các công cụ 

ñiều tiết kinh tế vĩ mô, ñặc biệt là tài chính, tiền tệ, tạo ra môi trường pháp lý 

thuận lợi cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh hướng ra thị trường thế giới.  

Tóm lại, bản chất của CNH hướng về xuất khẩu là khai thác và tạo ra 

các nguồn lực nhằm vào thị trường quốc tế, trên cơ sở ñó tạo thêm công ăn 

việc làm, tăng thu nhập ngoại tệ.  
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1.2. CÁC MÔ HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở CÁC NƯỚC ðANG 

PHÁT TRIỂN 

1.2.1. Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (ISI) 

1.2.1.1. Bối cảnh ra ñời  

Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu là con ñường chính hướng ñến với 

công nghiệp hóa trong hầu hết hai thế kỷ qua. Thay thế nhập khẩu ñược các 

nước Mỹ La tinh áp dụng ñầu tiên khi thị trường xuất khẩu hàng hóa bị rối 

loạn nghiêm trọng do cuộc “ðại suy thoái” kinh tế vào những năm 1930 và 

kéo theo sự khan hiếm của vận tải thương mại trong chiến tranh thế giới thứ 

II. Những nguyên nhân ñó ñã cắt mối quan hệ thương mại của các nước Châu 

Mỹ La tinh với thế giới ñã buộc họ phải xây dựng năng lực công nghiệp của 

mình. Các nước như Argentina, Brazil, Colombia và Mehixo ñã dựng lên 

hàng rào chống lại việc nhập khẩu hàng hóa ñến từ Hoa Kỳ và Châu Âu. Ở 

Châu Á và Châu Phi, các nước mới giành ñược ñộc lập cũng tiến hành chiến 

lược thay thế nhập khẩu ñể xây dựng năng lực công nghiệp của mình và giảm 

sự phụ thuộc vào hàng hóa bên ngoài. Chiến lược thay thế nhập khẩu trở 

thành một chiến lược chủ yếu của sự phát triển kinh tế ở các nước ñang phát 

triển trong cuối những năm 1950 và ñầu những năm 1960.  

Như vậy, CNH thay thế nhập khẩu là một chiến lược phát triển chủ yếu 

của các nước ñang phát triển. Trong những năm ñầu sau chiến tranh thế giới 

thứ II, các nhà kinh tế và các chính phủ của các nước ñang phát triển ñề ra 

chính sách CNH ñất nước và con ñường phải ñi là tiến hành CNH thay thế 

hàng nhập khẩu. Bắt ñầu bằng xây dựng công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng 

rồi ñến hàng tư liệu sản xuất. 

ðể phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và những ñiều kiện 

khách quan quốc tế, các nước ñang phát triển ñã tiến hành chiến lược thay thế 

nhập khẩu với những mực tiêu sau:  



 

 

18 

- Thứ nhất, giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu của các nước 

phát triển;  

- Thứ hai, khai thác tiềm năng sẵn có trong nước như nghề truyền thống, 

nguồn lực tại chỗ v.v...; 

- Thứ ba, giảm nhập khẩu hàng hóa ở nước ngoài ñồng nghĩa với việc 

giảm chi tiêu ngoại tệ;  

- Thứ tư, tạo ra ñược nhiều việc làm hơn trong nước và giảm  

thất nghiệp.  

1.2.1.2. Chính sách và biện pháp triển khai CNH thay thế nhập khẩu 

Với những mục tiêu trên, Chiến lược CNH thay thế nhập khẩu ñã ñược 

thực hiện thông qua hàng loạt chính sách và biện pháp như sau: 

Chính sách thuế quan và bảo hộ  

Trong giai ñoạn ñầu của chiến lược thay thế nhập khẩu, khi thuế quan 

bảo hộ ñược áp ñặt lên hàng hoá nhập khẩu, thì ảnh hưởng trực tiếp nhất là giá 

hàng hoá nội ñịa tăng. Việc tăng giá hàng hoá nội ñịa do kết quả ñánh thuế 

ñược gọi là tỷ suất bảo hộ danh nghĩa. Ví dụ hai sản phẩm cùng loại, một hàng 

nội và một hàng ngoại, lúc ñầu ñều có giá là 100 ñồng. ðể bảo vệ hàng nội, nhà 

nước ñánh một khoản thuế vào hàng nhập, chẳng hạn 10% của giá hàng nhập, 

làm cho giá của hàng ñó tăng lên thành 110 ñồng. ðiều ñó làm cho hàng nội có 

tính cạnh tranh hơn với hàng ngoại. Như vậy tỷ lệ bảo hộ danh nghĩa ñối với 

các nhà sản xuất trong nước là 10% của giá hàng nhập khẩu.  

Ở phần trên chúng ta mới ñề cập ñến hàng hoá thành phẩm nhập khẩu, 

còn các nhà sản xuất quan tâm ñến giá ñầu vào và sự khác biệt giữa giá ñầu 

vào và giá ñầu ra. Chính sách thương mại có thể ảnh hưởng ñến giá hàng hoá 

vốn và ñầu vào nguyên liệu thô và cuối cùng ảnh hưởng ñến giá sản phẩm ñầu 

ra. Do ñó, tỷ lệ biên này là giá trị gia tăng ñược tính trong giá nội ñịa. Nó có 

thể ñược tăng lên bằng cách ñánh thuế vào hàng hoá thành phẩm nhập khẩu 
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cạnh tranh hoặc giảm thuế ñối với ñầu vào nhập khẩu (hoặc cả hai). Ảnh 

hưởng kép của cấu trúc thuế này ñược gọi là bảo hộ thực tế. ðể ño ñược khái 

niệm bảo hộ thực tế này, ñiều cần thiết là phải so sánh hai biên ñộ: Thứ nhất 

là biên ñộ giữa giá trong nước và giá ñược xác ñịnh bởi thuế ñầu vào và ñầu 

ra (giá trị gia tăng trong các giá nội ñịa); thứ hai là cũng biên ñộ như vậy 

ñược tính theo giá thế giới. Phân số mà biên ñộ thứ nhất vượt biên ñộ thứ hai 

gọi là tỷ suất bảo hộ thực tế. 

ERP = {giá trị gia tăng (giá nội ñịa) - giá trị gia tăng (giá thế 

giới)}/{giá trị gia tăng (các giá thế giới)} 

ERP là tỷ suất bảo hộ thực tế mà những người cung cấp hàng nội ñược 

hưởng thực sự, khi có một mức thuế ñánh vào hàng nhập cạnh tranh với hàng 

nội ñó. Ví dụ, giả ñịnh lúc ñầu một hàng nội và hàng ngoại nhập ñều có cùng 

một giá như nhau 100 ñồng. Giả ñịnh sau ñó 50% giá hàng nội là trị giá của 

ñầu vào nguyên liệu trong nước và 50% giá trị của nguyên liệu nhập. Nếu bây 

giờ có một mức thuế nhập 10% ñánh vào hàng ngoại nhập vào trong nước, thì 

giá của hàng ñó sẽ tăng lên 110 ñồng. Tuy nhiên, nếu không có thuế nào ñánh 

vào nguyên liệu nhập ñể sản xuất hàng nội thì giá của hàng ñó vẫn ñứng 

nguyên ở mức 50 ñồng. Do ñó, cho phép hàng nội có thể tăng thêm 10 ñồng 

mà vẫn cạnh tranh ñược với hàng ngoại. Như vậy, tỷ suất bảo bộ thực tế ñối 

với người cung cấp hàng nội là 20% (tức là 10 ñồng trị giá gia tăng thêm chia 

cho 50 ñồng giá gia tăng hiện có). Rất có thể là tỷ suất bảo hộ thực tế là âm, 

nếu như nguyên liệu nhập ñể sản xuất hàng nội phải chịu thuế xuất nhập khẩu 

cao hơn hàng thành phẩm. Mặc dù tỷ suất bảo hộ danh nghĩa lúc nào cũng là 

số dương nhưng một ngành công nghiệp có thể “không ñược bảo hộ” do cấu 

trúc thuế và cuối cùng ñưa ñến một tỷ suất bảo hộ thực tế âm.  

Hạn chế số lượng  

Tính hiệu quả của bảo hộ cũng có thể ñạt ñược thông qua hạn chế nhập 

khẩu mà người ta gọi là hạn chế số lượng (côta hay giấy phép nhập khẩu). ðối 
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với cả Chính phủ và các nhà sản xuất trong nước thì côta nhập khẩu có lợi thế 

trong việc cho phép số lượng nhập khẩu ñã biết. Trong khi sử dụng thuế quan, 

thì số lượng nhập khẩu phụ thuộc vào ñộ co dãn của cung và cầu (phản ánh ñộ 

dốc của ñường cung và ñường cầu). Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa côta và 

thuế quan ở trên 2 khía cạnh sau:  

- Chính phủ sẽ không bao giờ có thu nhập từ thuế;  

- Chính sách côta có thể biến một nhà sản xuất trong nước thành một 

nhà ñộc quyền và họ có thể ñặt giá bất kỳ ñể tối ña lợi nhuận. 

Trợ cấp 

Chính phủ cũng có thể sử dụng trợ cấp và ưu ñãi ñể sinh lời một cách 

tương ñối như thuế quan ñã làm. Ngoài ñánh thế nhập khẩu, trợ cấp có thể ñược 

sử dụng ñể bảo hộ xuất khẩu những hàng hoá phi thương mại. Nếu như sản xuất 

hàng dệt nhận ñược 20% thuế quan bảo hộ trong khi ñó ngành sản xuất sắt thép 

nhận 20% trợ cấp vào sản phẩm của họ, thì sẽ không có thay ñổi nào.  

Quản lý ngoại hối 

Thuế quan, côta, trợ cấp và các biện pháp can thiệp khác ñược áp dụng 

khác nhau trong các loại hàng hoá. Thay thế nhập khẩu khác hẳn với xuất 

khẩu hàng hoá sơ chế, nhập khẩu hàng hoá vốn khác hẳn với nhập khẩu hàng 

hoá tiêu dùng, xuất khẩu hàng hoá chế biến, chế tác khác hẳn với hàng hoá 

nông nghiệp vvv. Tỷ giá hối ñoái thì ngược lại, nó ñối xử với tất cả hàng hoá 

buôn bán như nhau như những thay ñổi giá giữa hàng hoá thương mại và phi 

thương mại (vận tải nội ñịa, cung cấp ñiện nước, nhân sự, dịch vụ gia ñình và 

dịch vụ chính phủ). Tỷ giá hối ñoái là tỷ giá của các giá bao trùm nhất trong 

nền kinh tế, có thể ảnh hưởng tới nhiều giao dịch hơn bất cứ một giá ñơn nào 

khác. Do ñó, ñể hiểu ñược chiến lược thay thế nhập khẩu và chiến lược hướng 

ngoại, thì ñiều cần thiết là phải quan tâm ñến chính sách tỷ giá hối ñoái và 

phân tích sự tương tác của nó với các chính sách thương mại.  
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1.2.1.3. Kết quả và hạn chế của mô hình thay thế nhập khẩu (ISI) 

ðánh giá lại kết quả của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập 

khẩu, hầu hết các quốc gia ñang phát triển thực thi mô hình này ñã ñạt tốc ñộ 

tăng trưởng công nghiệp tương ñối cao trong giai ñoạn ñầu tiên, trong những 

năm thập kỷ 1950 và nửa ñầu của thập kỷ những năm 1960. Nhưng sự tăng 

trưởng này có “ñiểm xuất phát thấp khiến cho một mức gia tăng nhỏ về số 

lượng tuyệt ñối cũng ñẩy chỉ số tương ñối lên rất cao, song nó cũng bắt ñầu 

tạo ra sự thay ñổi nhất ñịnh về cơ cấu kinh tế vĩ mô và thúc ñẩy quá trình ñô 

thị hóa diễn ra mạnh hơn, làm thay ñổi bộ mặt kinh tế - xã hội ở các quốc gia 

vốn trước ñây là xứ thuộc ñịa” [19, tr.38]. 

Ngoài những ưu ñiểm nêu trên, sự thành công ñó không ñi tới mục tiêu 

cuối cùng là xây dựng một nền kinh tế tự chủ, có nền công nghiệp phát triển 

và cơ cấu kinh tế hiện ñại, mà ngay cả những mục tiêu ngắn hạn như giải 

quyết vấn ñề thâm hụt ngân sách và cán cân thương mại cũng không thực hiện 

ñược thể hiện ở những mặt sau:   

- Một nền nông nghiệp kém phát triển (do bị thiếu vốn, công nghệ và 

kỹ năng quản lý thấp) và các quốc gia nhỏ (về dân số, diện tích, qui mô kinh 

tế, qui mô thị trường) ñã gặp phải sự giới hạn về hiệu quả qui mô. Việc tập 

trung vào phát triển công nghiệp trước hết làm nản lòng người sản xuất hàng 

hoá ñịa phương những người ở nông thôn và họ trở thành ñối tượng bị bóc lột 

ñể phục vụ công nghiệp hóa.  

- Mức ñộ thâm hụt cán cân thương mại ngày càng tăng do phải nhập 

nhiều tư liệu sản xuất và sản phẩm trung gian từ nước ngoài. 

- Chiến lược thay thế hàng nhập khẩu ñã tác ñộng tiêu cực ñến các 

ngành công nghiệp trong nước. Những ngành công nghiệp non trẻ hoạt ñộng 

trong tình trạng bảo hộ, thiếu cạnh tranh. Do vậy, những ngành công nghiệp 

này chẳng bao giờ mạnh lên ñược. Trong thực tế, những doanh nghiệp này 

hầu hết là những doanh nghiệp nhà nước.  
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- Thực hiện chính sách thay thế nhập khẩu ñã làm chậm quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chính sách bảo hộ ñã buộc các công ty xuyên 

quốc gia của các nước công nghiêp phát triển chuyển từ chính sách xuất 

khẩu hàng hóa cuối cùng tới các nước chậm phát triển sang chính sách kết 

hợp với các doanh nghiệp bản ñịa, thành lập các công ty ña quốc gia ñể sản 

xuất hàng hóa tại chỗ. ðối với các công ty này, họ ñã tránh ñược mức thuế 

nhập khẩu và ñộc quyền bán hàng tại thị trường bảo hộ. Kết quả là không có 

một sức ép nào bắt buộc phải tăng cường cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất và 

chất lượng sản phẩm.  

1.2.2. Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu (EOI) 

Các nước châu Á tiến hành công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu tại 

thời ñiểm khác nhau nhưng cốt lõi của mô hình lấy quan hệ kinh tế ñối ngoại 

làm ñòn bẩy cho chương trình công nghiệp quốc gia. Chiến lược công nghiệp 

hóa hướng về xuất khẩu là giải pháp ñể các nước ñang phát triển ñạt ñược ñến 

ñộ trưởng thành về công nghệ, ñưa họ ñến ñịa vị nước công nghiệp ñầy tiềm 

năng với mục tiêu có một nền kinh tế ñộc lập và duy trì tăng trưởng. Mục tiêu 

của công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu là nhằm: (1) Phát huy lợi thế so sánh 

trong phân công lao ñộng quốc tế; (2) Mở cửa thị trường thu hút ñầu tư trực 

tiếp và sự hỗ trợ vốn, kỹ thuật bên ngoài ñể tạo ra cạnh tranh và ñẩy mạnh 

xuất khẩu; (3) Khai thác tối ña nguồn lực ñể ñẩy mạnh xuất khẩu.  

1.2.2.1. Bối cảnh ra ñời  

Chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu ra ñời không phải là 

sự ngẫu nhiên. Nó ra ñời trong bối cảnh bị tác ñộng bởi các yếu tố quốc gia và 

quốc tế.   

Nhân tố bên trong  

Sau hơn 2 thập kỷ thực hiện thực hiện chiến lược công nghiệp thay thế 

nhập khẩu, nhưng những những kết quả trong thực tế không ñược như mong 
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ñợi. Thành công của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu ở các 

NIE châu Á bị hạn chế bởi những giới hạn của tầm cỡ thị trường nội ñịa. Như 

vậy là, ñiều này cho thấy những ñiều người ta nghĩ thì ñơn giản ñịnh ra trong 

chiến lược thay thế nhập khẩu nhưng thực hiện không hề dễ dàng trong thực 

tế. Các sản phẩm sản xuất trong nước có sức cạnh tranh thấp vì chất lượng  

không cao, trong khi ñó hàng hóa sản xuất ở ngoài nước vẫn rẻ và tốt hơn 

hàng hóa trong nước. Hơn nữa, ñể sản xuất hàng hóa trong nước thay thế 

nhập khẩu thì các nước và các nền kinh tế theo mô hình này vẫn phải nhập 

một số nguyên liệu hoặc phụ kiện ở bên ngoài. Do vậy, mục ñích tiết kiệm 

ngoại tệ lại không ñạt ñược, trong một số trường hợp thậm chí còn phải chấp 

nhận thâm hụt cán cân thương mại và vay nợ nước ngoài vẫn tăng lên trong 

những năm cuối thập kỷ 1950.  

Những hạn chế của chiến lược công nghiệp thay thế nhập khẩu nêu trên là 

cơ sở cho viêc chuyển hướng sang chiến lược công nghiệp hướng về xuất khẩu, 

ñó là sự kế thừa những mặt tích cực và tránh mắc phải những sai lầm ñã qua.  

Sự ñồng thuận xã hội trong phát triển kinh tế và công nghiệp hoá là cực 

kỳ quan trọng, nếu phần ñông các lực lượng xã hội chưa nhất trí với cái mới 

một cách cương quyết và rũ bỏ những hạn chế của cơ chế cũ một cách quyết 

liệt thì khó có thể ñạt ñược một sự thay ñổi ñột biến nào về kinh tế. Nhưng 

các nước công nghiệp mới châu Á ñã hội tụ ñủ nền tảng chính trị và xã hội 

với những yêu cầu kinh tế ñặt ra lúc bấy giờ khi chuyển sang chiến lược công 

nghiệp hoá hướng về xuất khẩu.  

Hai chính sách quan trọng ñược ñưa ra trong thời kỳ công nghiệp hoá 

thay thế nhập khẩu ở Hàn Quốc và ðài Loan, có ý nghĩa ñối với xu hướng mà 

sau này người ta mới thấy tác dụng của chúng trong việc chuyển sang chiến 

lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu ñó là (1) chính sách cải cách ruộng 

ñất và (2) chính sách phát triển giáo dục. Cải cách ruộng ñất ở những nước 
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này ñã tạo ra tầng lớp những người giàu trong xã hội nông thôn có tinh thần 

dân tộc. Họ ñã nắm những khu vực kinh tế then chốt của quốc gia và có ảnh 

hưởng ñối với chính quyền. Họ có những mối liên hệ chặt chẽ với nhóm lãnh 

ñạo mà phần lớn ñều chịu ảnh hưởng bởi nền giáo dục phương tây và lại ñược 

sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các công ty tư bản ñộc quyền cũng như sự nâng ñỡ 

của Chính phủ Mỹ. Như vậy, ở các nước này ñã hình thành mối liên minh tay 

ba giữa tầng lớp chóp bu trong chính phủ, tư bản nước ngoài và tư sản trong 

nước. Tuy có những ñộng cơ khác nhau, nhưng các bên trong liên minh ủng 

hộ sự liên kết ñể thực hiện quyền lợi của cả phe quân phiệt lẫn tầng lớp tư sản 

và tầng lớp trung gian có của trong xã hội. Chính lực lượng xã hội này là 

những người ủng hộ mạnh mẽ nhất sự tham gia tích cực của ñầu tư tư bản 

nước ngoài vào quá trình phát triển kinh tế quốc gia và kiên trì ñấu tranh với 

những chống ñối xã hội trong một bộ phận dân chúng vốn quen với trật tự cũ. 

Vì vậy, mở cửa là giải pháp hiệu quả nhất nếu các quốc gia muốn nhanh 

chóng hòa nhập vào kinh tế thế giới. [20 tr.64, 68] 

Nhân tố bên ngoài  

Các nền kinh tế công nghiệp mới châu Á trong những năm ñầu sau 

chiến tranh thế giới thứ II dựa chủ yếu vào nguồn viện trợ của Mỹ ñể phát 

triển ñất nước và viện trợ Mỹ là chỗ dựa của chiến lược thay thế nhập khẩu 

vào cuối những năm 50 và ñầu những năm 60. Hàn Quốc và ðài Loan là hai 

nước ñiển hình về nhận viện trợ của Mỹ. Việc giảm sút viện trợ của Mỹ 

những năm sau ñó là lý do thúc ñẩy các nước này chuyển sang chiến lược 

công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Việc chuyển hướng từ viện trợ sang ñầu 

tư phù hợp với ý ñồ chiến lược của các công ty xuyên quốc gia Mỹ, ñối với 

họ việc chuyển hướng này ñem lại nhiều cơ hội khai thác nguồn lực của các 

quốc gia ñang phát triển. Bản thân Mỹ không muốn những cam kết có tính 

chất nâng ñỡ như vậy gây tâm lý ỷ lại trong chính giới của những nước này. 

Nhưng trong thực tế, những cơ sở hạ tầng ñã ñáp ứng một phần nào những 
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yêu cầu phát triển kinh tế. Các nước này ñã ñến lúc phải tự giải quyết những 

vấn ñề của chính mình. Việc rút lui viện trợ này cũng nằm trong ý ñồ của Mỹ 

nhằm xây dựng những mô hình của chủ nghĩa tư bản ngoại vi ở những nơi mà 

Mỹ cho rằng có tiềm năng thành công. [20, tr 68] 

Các công ty ña quốc gia cũng bành trướng nhanh chóng trong cuối 

những năm 50 và ñầu những năm 60. Với thế mạnh tài chính và công nghệ 

của các công ty xuyên quốc gia (MNEs) và các chi nhánh của nó ở hơn 20 

nước trên thế giới cho phép các công ty này mở rộng sản xuất ra nhiều ngành 

công nghiệp chế biến sử dụng nhiều lao ñộng nước sở tại hơn là chỉ thuần túy 

phát triển nguyên liệu thô. Hơn nữa, ñiều kiện công nghệ cũng như các ñiều 

kiện hạ tầng cơ sở khác cho phép một dây chuyền công nghệ không nhất thiết 

ở trong một quốc gia mà là xuyên quốc gia. Với ưu thế về kỹ thuật, thiết bị 

mới, tài chính và tiếp thị của các tổ chức ñộc quyền cho phép họ thống trị 

ñược nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mà nhiều nước khác khao 

khát. Các công ty xuyên quốc gia ñưa dây chuyền sản xuất ra nước ngoài ñể 

tận dụng sức lao ñộng rẻ cũng những cơ hội về tài chính và thị trường của 

nước sở tại nhằm thu hút ñầu tư trực tiếp của nước ngoài. Có thể nói mô hình 

chiến lược hướng ngoại – một sản phẩm thực tế của lý thuyết liên kết kinh tế 

quốc tế - ñã ñáp ứng ñược yêu cầu của các công ty xuyên quốc gia. 

Do ñáp ứng các nhu cầu bên trong và bên ngoài nên các nước NIEs ñã 

có sự lựa chọn mới – chuyển sang thời kỳ hướng ngoại – trên cơ sở lý luận và 

thực tiễn xác thực ñể hy vọng thành công. Các nước NIEs châu Á bắt ñầu 

chiến lược hướng về xuất khẩu khoảng từ 1955 ñến 1965, riêng Hàn Quốc và 

ðài Loan bắt ñầu từ thập kỷ 1960. [20, tr 74] 

1.2.2.2. Chính sách và biện pháp triển khai công nghiệp hóa hướng 

về xuất khẩu 

Mặc dù các nền kinh tế châu Á thực hiện chiến lược công nghiệp hoá 

hướng về xuất khẩu tại những thời ñiểm khác nhau, song họ ñều áp dụng 
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những biện pháp và chính sách ưu ñãi, khuyến khích sự tham gia của tư bản 

nước ngoài vào chương trình phát triển quốc gia.  

Thu hút ñầu tư nước ngoài (FDI) vào các ngành sản xuất xuất khẩu 

ðiều quan trọng ñầu tiên ñể thu hút ñầu tư nước ngoài là hoàn thiện 

hành lang pháp lý và bộ máy quản lý FDI ñể thực hiện chiến lược công 

nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu. Hầu hết các nước ñang phát triển ñã ban 

hành luật ñầu tư trực tiếp nước ngoài. ðặc tính của những luật này là áp dụng 

chính sách ưu ñãi cho tất cả các xí nghiệp ñầu tư vào những ngành, những 

khu vực mà chính phủ muốn khuyến khích, ñẩy mạnh phát triển và không 

phân biệt các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, doanh nghiệp trong nước và 

ngoài nước. Bên cạnh ñó, các nước này ñều thành lập cơ quan ñiều phối ñầu 

tư nước ngoài thống nhất ñể ñiều phối các hoạt ñộng liên quan ñến ñầu tư 

nước ngoài.  

Bên cạnh ñó, chính phủ miễn hoặc giảm thuế thu nhập, thuế công ty, 

thuế tài sản cho những nhà ñầu tư nước ngoài nếu họ tham gia những dự án có 

khả năng cải thiện cán cân thanh toán, những dự án ñòi hỏi kỹ thuật chính xác 

cao hoặc ñòi hỏi khối lượng vốn lớn, những dự án ñược xem như là cơ bản 

ñối với nền kinh tế quốc dân hoặc tư bản trong nước không thể phát triển 

ñược, những dự án ñầu tư vào các khu vực mậu dịch tự do, khu chế biến xuất 

khẩu, những dự án ñầu tư ra nước ngoài của tư bản trong nước.  

Các chính phủ ñã áp dụng chính sách và biện pháp cụ thể ñể thu hút 

ñầu tư nước ngoài như cho phép họ ñược quyền lựa chọn hoặc miễn 100% 

thuế trong 5 năm ñầu hoặc ñịnh giá thấp ñặc biệt ñối với tư liệu sản xuất và 

tài sản cố ñịnh của doanh nghiệp mới; cho phép các nhà ñầu tư nước ngoài 

ñược miễn thuế nhập khẩu các nguyên liệu hoặc tư liệu sản xuất trong những 

ngành nằm trong diện ưu tiên của nhà nước; thuế kinh doanh (qui ñịnh phải 

nộp tối ña 22% thu nhập) có thể ñược giảm nếu các doanh nghiệp sản xuất 

hàng xuất khẩu có vốn ñầu tư lớn, có kỹ thuật cao, có khả năng thu hút nhiều 



 

 

27 

công nhân và sản phẩm ñược xuất khẩu toàn bộ; Miễn thuế 100% ñối với các 

khoản dự trữ mà nhà ñầu tư nước ngoài ñăng ký giữ lại ñể ñổi mới thiết bị, 

sửa chữa máy móc và nâng cấp hệ thống giao thông vận tải.  

Ngoài ra chính phủ còn nới lỏng các qui ñịnh về tỷ lệ ñầu tư, hồi hương 

vốn và lợi nhuận, tái ñầu tư. Cụ thể là thay cho việc giới hạn tỷ lệ ñầu tư của 

nước ngoài tối ña là 50% vốn cố ñịnh, vốn của nước ngoài có thể chiếm 50% 

ñến 100% tuy theo thứ tự ưu tiên trong các ngành công nghiệp. ðối với những 

dự án mà vốn nước ngoài chỉ chiếm 50%, thì ñơn xin phép sẽ ñược tự ñộng 

phê chuẩn ngay lập tức sau khi xin nộp. Cho phép hồi hương vốn và lợi nhuận 

về nước bất kỳ lúc nào, xóa bỏ quy ñịnh trước ñây về thời gian cho việc hồi 

hương sau 2 năm ñầu tư.  

Các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước ñược ñối xử 

công bằng và cạnh tranh bình ñẳng trên thị trường. Trong trường hợp chủ ñầu tư 

muốn thay ñổi những hạng mục và ñiều kiện ñầu tư không nằm trong danh mục 

phải xin phép chính phủ thì chỉ cần báo cáo vắn tắt với bộ chủ quản là ñủ.  

Nếu như, trước ñây các danh mục bị cấm hoặc hạn chế ñối với các nhà 

ñầu tư nước ngoài (như dịch vụ công cộng thuộc ñịa bàn hoạt ñộng của chính 

phủ nước sở tại và tư bản ñịa phương, hoặc những ngành gây tổn hại tới môi 

trường...), thì nay danh mục các ngành công nghiệp bị cấm hoặc hạn chế ñối 

với các nhà ñầu tư nước ngoài ñược rút ngắn.  

Phát triển khoa học – công nghệ phục vụ cho xuất khẩu 

Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp xuất khẩu phụ thuộc rất 

lớn vào khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Biện pháp chủ yếu của 

các doanh nghiệp là làm chủ công nghệ mới, giảm chi phí sản xuất, vừa nâng 

cao chất lượng sản phẩm và tạo nhiều mẫu mã mới. Những lợi thế vốn có như 

lao ñộng dồi dào và giá rẻ, hay nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dù 

ñã có thời kỳ là chỗ dựa ñáng kể trong cạnh tranh song càng về sau, như ñã 

thấy trong lịch sử CNH, vai trò của những lợi thế này ngày càng giảm.  
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Thực tế cho thấy ở nước công nghiệp hàng ñầu như Nhật bản, tiếp theo 

là 4 nước NIE châu Á và sau ñó là các nước ASEAN phát triển theo mô hình 

ñàn sếu bay. Như vậy, lẽ ñương nhiên, các nước NIEs ñóng vai trò ngoại vi 

của sản xuất cũng như chỉ tiếp thu ñược tầng dưới của nấc thang công nghệ. 

Nghiên cứu cơ bản thuộc về những nước công nghiệp tiên tiến, ứng dụng thì 

ñược triển khai ở những nước công nghiệp chậm phát triển hơn và dưới nữa 

các nước kém phát triển chỉ có thể nhập công nghệ ñể gia công hoặc lắp ráp 

mang nặng tính bắt chước ñơn thuần. Sự phân cấp trên ñược thể hiện rõ trong 

quá trình phát triển công nghệ ở các nước NIEs.  

Ở thời kỳ ñầu của công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu, các NIE chỉ 

ñơn thuần nhập dây chuyền công nghệ của nước ngoài ñể lắp ráp hoặc gia 

công sản phẩm cho các công ty nước ngoài. Bước sang giai ñoạn thứ II, họ 

bắt ñầu ñổi mới cơ cấu ngành, chuyển trọng tâm từ nông nghiệp sang công 

nghiệp, hàm lượng công nghệ cũng tăng lên trong cơ cấu thành phẩm. Các 

nhà quản lý, hoạch ñịnh chính sách ñã hiểu rõ tầm quan trọng sống còn của 

cải tiển kỹ thuật, ñổi mới công nghệ ñối với nền kinh tế, ñặc biệt là các quốc 

gia nghèo tài nguyên. Do vậy, các chương trình nghiên cứu và triển khai 

(R&D) công nghệ ñã trở thành mối quan tâm nhiều hơn của cả nhà nước và 

các doanh nghiệp tư nhân. [20, tr 108, 109] 

Chính phủ các quốc gia ñã áp dụng những chính sách khuyến khích ñổi 

mới khoa học – công nghệ trong các công ty nước ngoài hoặc liên doanh như:  

- Miễn hoàn toàn thuế công ty cho những cơ sở sản xuất khuyến khích 

hoạt ñộng nghiên cứu và triển khai (R&D), nâng cao chất lượng, kiểm soát 

chặt chẽ vấn ñề ô nhiễm. Những khoản chi cho nghiên cứu và triển khai ñược 

tính như là số vốn giữ lại ñể chi phí vận hành sản xuất.  

- ðơn giản hoá thủ tục cấp giấy phép nhập công nghệ nếu thời gian sử 

dụng công nghệ ñó là dưới 10 năm và quy ñịnh mức thuế nhượng công nghệ 

dưới 10% giá trị bán ra thuần túy.  
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- Các giấy phép công nghệ nước ngoài có thể ñược giải quyết bằng 

cách là báo cáo với bộ chủ quản và bảo ñảm không làm sai chất lượng mà 

nước xuất khẩu công nghệ qui ñịnh. [20 tr. 85, 86] 

Những chính sách phát triển khoa học và công nghệ nêu trên không thể 

thực hiện ñược nếu như không ñẩy mạnh phát triển giáo dục ñặc biệt là nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực. Do vây, chính phủ các nước này cũng rất 

quan tâm ñến phát triển nguồn nhân lực.  

Chính sách hỗ trợ về tài chính 

Áp dụng mức lãi suất thấp ñối với các khoản tiền cho các doanh nghiệp 

vay. Lãi suất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thấp hơn lãi suất cho các doanh 

nghiệp thông thường vay. ðây là hình thức trợ giá.  

Ngoài ra chính sách tiền tệ cũng ñóng vai trò quan trọng ví dụ như 

chính sách về tỷ giá hối ñoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu thay ñổi tùy theo tỷ 

giá ñồng tiền (tiền hỗ trợ tính bằng ñồng tiền nội ñịa nhưng kim ngạch xuất 

khẩu tình bằng USD). ði cùng với chính sách phá giá ñồng nội tệ là tự do hóa 

thương mại ñã ñem lại kết quả tích cực ñối với ñịnh hướng xuất khẩu và 

khuyến khích sự có mặt ngày càng nhiều ñầu tư nước ngoài.  

Khuyến khích tiết kiệm cũng cần ñược quan tâm, nhưng không phải là 

vấn ñề dễ dàng ñối với các nước ñang phát triển ñể phá vỡ vòng luẩn quẩn 

nghèo ñói và tiến ñến sự tăng trưởng ñể tạo ra mức tiết kiệm cần thiết. Theo 

Lewis trong cuốn “Lý thuyết tăng trưởng kinh tế” thì các cộng ñồng dân cư 

phải dành ra từ 5% ñến 12% thu nhập quốc dân của mình cho tiết kiệm ñể ñầu 

tư vào những dự án mới.  

Thành lập các khu chế xuất  

Trong ñiều kiện nền kinh tế còn ở trình ñộ lạc hậu, tiềm năng của các 

nguồn lực trong nước giới hạn không cho phép các chính quyền sở tại ñầu tư 

nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng ở khắp lãnh thổ nhằm thu hút các nhà ñầu tư 

nước ngoài có thể kinh doanh bất cứ nới nào thì biện pháp khoanh vùng 
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những khu này có ý nghĩa hết sức tích cực ñối với quá trình mở mang công 

nghiệp. Những khu này ñược khoanh lại trên một diện tích nhất ñịnh với 

nhiều tên gọi khác nhau như khu chế xuất, khu mậu dịch tự do, khu công 

nghiệp, trong ñó các nhà ñầu tư nước ngoài ñược phép mở doanh nghiệp, ñầu 

tư vốn tự do. Các nhà ñầu tư ñược hưởng nhiều ưu ñãi về thuế và quan thuế, 

các thủ tục hành chính ñược ñơn giản hóa ñến mức tối ña, hạ tầng cơ sở ñược 

bảo ñảm ñầy ñủ. Các dịch vụ cung ứng cần thiết cho quá trình sản xuất, ñẩy 

nhanh tốc ñộ quay vòng vốn và tập trung sức lao ñộng dồi dào và rẻ ở ñịa 

phương vào một ñịa ñiểm ñể phát huy hiệu quả thế mạnh của mình. Mối quan 

hệ của những ñặc khu này với các ngành kinh tế khác mang yếu tố tích cực 

nhiều hơn là tiêu cực; nó có ảnh hưởng lan tỏa và thực sự là phương tiện ñể 

các nước NIEs mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế của mình.  

Sự ra ñời của các ñặc khu này cùng với những ñiều kiện ưu ñãi dành 

cho các công ty hoạt ñộng trong ñặc khu, là yếu tố không thể thiếu ñược ñối 

với bất kỳ nước chậm phát triển nào muốn dựa vào vốn bên ngoài mở rộng 

ñầu tư công nghiệp bên trong. Các khu công nghiệp hoặc khu chế xuất, với hệ 

thống hạ tầng ñồng bộ là nơi lý tưởng ñể dòng vốn ñem lại hiệu quả cao, nhờ 

dó dòng ñầu tư trực tiếp chảy vào và ñược nước chủ nhà hấp thụ triệt ñể.  

1.2.2.3. Quá trình thực hiện công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu 

Quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu ở 

các nước NIEs châu Á ñược chia thành hai giai ñoạn. Mỗi giai ñoạn là những 

nấc thang phát triển khác nhau từ thấp ñến cao về chất lượng và chủng loại 

sản phẩm.  

Giai ñoạn I là giai ñoạn ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng cao nhờ tập trung 

xuất khẩu hàng tiêu dùng sử dụng nhiều lao ñộng, vốn nhỏ và kỹ thuật ở mức 

trung bình. Trong thời kỳ này, lao ñộng rẻ là lợi thế so sánh ở các nước NIEs 

châu Á và nó phù hợp với phân công lao ñộng quốc tế lúc bấy giờ. Trong giai 

ñoạn này cơ cấu công nghiệp chế tạo gồm chủ yếu các ngành công nghiệp nhẹ. 
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Khó có thể nói khi nào thì các nước có thể chuyển sang giai ñoạn II 

trong quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Các nước có thể kết 

thúc sớm hay muộn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, có 3 yếu tố chung 

cơ bản quyết ñịnh bước chuyển tiếp chuyển sang giai ñoạn cao hơn ñó là:  

-  Khả năng tích lũy tư bản; 

- Việc thay ñổi lợi thế so sánh; 

- Chính sách của chính phủ trong việc ñịnh hướng chiến lược. 

Trong giai ñoạn I, cơ cấu công nghiệp chế tạo gồm chủ yếu các ngành 

công nghiệp nhẹ (dệt, chế biến thực phẩm, ñồ uống, ñồ hộp, lắp ráp ñồ ñiện và 

ñiện tử...), công nghệ ñược tiếp thu một cách thụ ñộng, bắt chước là chủ yếu.  

Giai ñoạn II là giai ñoạn có tốc ñộ tăng trưởng cao tiếp tục ñược giữ 

vững nhờ xuất khẩu hàng công nghiệp có dung lượng vốn lớn và hàm lượng 

công nghệ cao. Trong giai ñoạn này các mặt hàng lâu bền, những sản phẩm 

cao cấp ñòi hỏi trình ñộ công nghệ cao ñược sản xuất.  

Nếu như giai ñoạn I các mặt hàng chủ yếu như là dép, quần áo, dệt, ñồ 

nhựa, ñồ chơi ...thì trong giai II các mặt hàng như máy thu hình màu, máy 

ñiều hòa nhiệt ñộ, máy hút ẩm, lò vi sóng... ñã xuất hiện và bắt ñầu cạnh tranh 

với những sản phầm cùng loại của Nhật và Mỹ do giá rẻ và ñáp ứng ñược nhu 

cầu tiêu dùng của ñại bộ phận dân cư có thu nhập thấp ở các nước công 

nghiệp phát triển. Người ta gọi giai ñoạn I là giai ñoạn ñi “theo sau – 

following up ” và giai ñoạn II là giai ñoạn “ñuổi bắt – catching up”. Như vậy 

từ chỗ ñuổi kịp kỹ thuật trung bình của một số ngành sản xuất hàng tiêu dùng 

như giấy, giầy dép, quần áo, ñồ giả da ... Trong giai ñoạn II, các nước NIEs 

châu Á ñã nắm bắt ñược kỹ thuật cao, tự ñầu tư vào hoạt ñộng nghiên cứu và 

phát triển công nghệ cao thuộc nhiều ngành như vi ñiện tử, máy tính ñiện tử, 

công nghệ sinh học, lade... 

Tóm lại, chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu là kế hoạch 

dài hạn ñược vạch ra dưa trên những nhu cầu cấp thiết của bên trong và bên 
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ngoài. Ở ñây chúng ta thấy có mối liên kết kinh tế quốc tế giữa “ngoại vi” và 

“trung tâm” và sự lệ thuộc giữa trung tâm và ngoại vi, sự bất bình ñẳng giữa 

chúng, nhưng cũng phải thừa nhận là ñã có những bước phát triển ñáng kể ở 

các quốc gia ngoại vi, ñó là kết quả tất yếu của công nghiệp hóa, ñặc biệt là 

thời kỳ chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. [20 tr. 75.,80] 

1.2.2.4. Kết quả và hạn chế 

Nhiều nước trên thế giới ñánh giá rất cao tác ñộng của chính sách 

hướng về xuất khẩu ñối với quá trình công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế. Chính sách công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu ra ñời phù hợp với 

tình hình chính trị quốc tế trong những thập niên qua. Thành công của chiến 

lược này ñược thể hiện rõ nhất ơ 4 nền kinh tế châu Á – các nước NIEs.  

Tuy nhiên, chính sách này cũng bộc lộ những hạn chế sau:  

- ðiểm yếu của chính sách công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu là sự 

phụ thuộc quá mức vào sự biến ñộng của thị trường thế giới, những ñiều kiện 

trong nước không phải bất kỳ ở ñâu và bất kì lúc nào cũng sẵn sàng ñể ñảm 

bảo thực thi chính sách này thành công. Những biến ñộng của thị trường 

ngoài nước ñều ảnh hưởng ñến thị trường trong nước. Trên thực tế do cuộc 

khủng hoảng kinh tế của thế giới tư bản cũng ñã tác ñộng mạnh ñến nền kinh 

tế của các nước ñang phát triển và ñặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính năm 

2009 chưa ñến hồi kết chắc chắn sẽ gây tác ñộng mạnh ñến nền kinh tế của 

các nước ñang phát triển. Do vậy, song song với phát triển thị trường ngoài 

nước, cần chú ý ñến thị trưởng trong nước ñể giảm thiểu những ảnh hưởng 

ñến nền kinh tế trong nước. 

- Nhu cầu ñầu tư phát triển xuất khẩu tăng lên ñòi hỏi vốn ñầu tư cho 

phát triển cũng tăng lên, dẫn ñến vay nợ nước ngoài cũng gia tăng. ðồng thời 

ñể tiến hành các hoạt ñộng xuất nhập khẩu thì việc nhập khẩu các vật tư kỹ 

thuật, nguyên liệu cũng tăng. Do vậy dẫn ñến việc thâm hụt cán cân thương 

mại và khó khăn trong thanh toán nợ.  
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- Do nhấn mạnh ñến yếu tố lợi nhuận, khai thác bừa bãi làm cạn kiệt tài 

nguyên thiên nhiên và không quan tâm ñến bảo vệ môi sinh, môi trường ñã 

làm cho nền kinh tế có thể phát triển tốt trong ngắn hạn nhưng về mặt dài hạn 

thì ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn.  

Bảng 1.1: Những chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 1996 của 

các NIE châu Á 

Tên nước và 
lãnh thổ 

Tổng sản 
phẩm quốc 

dân bình quân 
theo ñâu 
người (tỷ 

USD) 

Tổng sản 
phẩm trong 

nước (% 
tăng 

trưởng) 

Xuất 
khẩu (12 
tháng, (tỷ 

USD) 

Cán cân 
thương 
mại (tỷ 
USD) 

Nợ nước 
ngoài (tỷ 

USD) 

Lạm 
phát 

(%) 

Hồng Công 

Singapo 

Hàn Quốc 

ðài Loan 

23.200 

26.400 

10.076 

12.265 

5,1 

5,8 

7,2 

6,6 

180 

125 

131 

116 

1,2 

15,1 

-23,7 

10,5 

0 

0 

21,6 

0 

46,5 

1,6 

4,9 

2,0 

Thái Lan 

Malaysia 

2.680 

3.930 

8,5 

8,1 

56,9 

78,2 

-15,5 

-4,4 

88,0 

27,1 

4,3 

3,1 

Nguồn: Asia week, 11-4-1977, tr56 
 

Các nước bước vào quá trình công nghiệp hóa khác nhau về mặt không 

gian cũng như thời gian. Do vậy, những ñiều kiện kinh tế quốc tế thuận lợi 

cho việc thực hiện chính sách công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu sẽ không 

hoàn toàn ổn ñịnh như trong những thập niên vừa qua. Thực tế cũng cho thấy 

các nước ðông Á và ðông Nam Á ñã thành công trong chiến lược công 

nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 

và ñặc biệt là cuộc khủng hoảng cuối năm 2008 và năm 2009 lại cho chúng ta 

một bài học nhãn tiền. Nếu cứ tập trung vào thị trường xuất khẩu, thì sẽ bị 

phụ thuộc vào thị trường nhập khẩu, một khi các thị trường này gặp phải khó 

khăn, thì phản ứng dây chuyền các nước xuất khẩu cũng sẽ gặp những khó 
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khăn. Hơn nữa, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các nước phải tuân theo qui 

ñịnh của WTO và các qui ñịnh khác trong khuôn khổ hợp tác khu vực như 

ASEAN, APEC và EC..., khi ñó thị trường của các nước ñã gần như thị 

trường “chung”. Bên cạnh ñó, cần quan tâm ñến phát triển nông nghiệp nhằm 

ñảm bảo an ninh lương thực quốc gia và ổn ñịnh xã hội. Xây dựng năng lực 

nội sinh, tạo ra những lợi thế so sánh và tiến tới nền kinh tế tri thức.  

1.3. MỘT SỐ CHỈ SỐ ðÁNH GIÁ CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ 

XUẤT KHẨU 

ðánh giá về quá trình phát triển kinh tế và quá trình chuyển ñổi giữa 

các bộ phận hợp thành của nền kinh tế, người ta ñã dùng những chỉ số ñể ño 

sự vận hành của một nền kinh tế. Những chỉ số này cũng là những chỉ tiêu ñề 

ra trong quá trình phát triển. Trong ñó, chuyển ñổi cơ cấu kinh tế, tốc ñộ công 

nghiệp hóa, lực lượng lao ñộng .v.v... ñược ñặc biệt chú ý trong phân tích 

kinh tế. Những chỉ số cơ bản dưới ñây sẽ ñược sử dụng trong phân tích, ñánh 

giá kết quả của quá trình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. 

1.3.1. Cơ cấu tổng sản phẩm nội ñịa (GDP) 

Chỉ số GDP ñược sử dụng như một trong những thước ño khái quát 

nhất, phổ biến nhất ñể ñánh giá về tốc ñộ tăng trưởng, trạng thái và xu hướng 

chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế.  

ðể ñánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu GDP giữa các 

ngành kinh tế là một trong những chỉ số quan trọng nhất phản ánh xu hướng 

vận ñộng và mức ñộ thành công của CNH. Tỷ lệ phần trăm GDP của các 

ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ là một trong những tiêu chí ñầu 

tiên thường ñược dùng ñể ñánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành của 

nền kinh tế. Trong quá trình CNH, mối tương quan này có xu hướng chung là 

khu vực nông nghiệp có tỷ lệ ngày càng giảm, còn khu vực phi nông nghiệp 

(công nghiệp và dịch vụ) ngày càng tăng. Trong ñiều kiện của khoa học công 
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nghệ hiện ñại, khu vực dịch vụ ñang trở thành khu vực chiếm tỷ trọng cao 

nhất, sau ñó là công nghiệp và cuối cùng là nông nghiệp.  

Một chỉ số kinh tế khác cũng thường ñược sử dụng là cơ cấu tổng sản 

phẩm quốc gia (GNP). Sự khác biệt giữa GDP và GNP chỉ là ở chỗ, chỉ tiêu 

GNP chỉ phần giá trị tăng thêm hàng năm ñược sản xuất ra thuộc sở hữu của 

một quốc gia, còn GDP thì xét theo phạm vi lãnh thổ của nền kinh tế ñó. Tuy 

nhiên, người ta có thiên hướng dùng GDP ñối với những nền kinh tế ñang 

phát triển. Nhìn chung quy mô GDP ở ñây thường lớn hơn GNP (do phần FDI 

ở ñây thường lớn hơn là ñầu tư của họ ra nước ngoài), mà ñiều quan trọng là ở 

chỗ quy mô GDP phản ánh rõ hơn những khía cạnh khác nhau của môi trường 

kinh doanh và ñặc biệt là cùng với cơ cấu GDP, cơ cấu lao ñộng của nền kinh 

tế cũng ñược phản ánh rõ ràng hơn.  

Về mặt cơ cấu ngành kinh tế, các ngành công nghiệp và dịch vụ giữ vị 

trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế quốc dân. Giá trị của các ngành công 

nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao từ 80% - 90% GDP. Nông nghiệp thông 

thường chỉ chiếm khoảng 5% - 10% GDP. Tại những nước tiên tiến như Mỹ, 

Nhật và Tây Ây, giá trị của các ngành dịch vụ ñang chiếm ưu thế so với các 

ngành sản xuất.  

ðể ñánh giá thực chất hơn sự chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế 

theo hướng CNH, HðH, thì việc phân tích cơ cấu từng ngành có một ý nghĩa 

rất quan trọng. Thông thường, cơ cấu phân ngành phản ánh khía cạnh chất 

lượng và mức ñộ hiện ñại hóa của nền kinh tế. Ví dụ, trong khu vực công 

nghiệp, những ngành công nghiệp chế biến, chế tác ñòi hỏi tay nghề kỹ thuật 

cao, vốn lớn hay công nghiệp hiện ñại như cơ khí chế tạo, ñiện tử công 

nghiệp, dược phẩm, hóa mỹ phầm....chiếm tỷ trọng cao chứng tỏ nền kinh tế 

ñạt mức ñộ CNH, HDH cao hơn so với những lĩnh vực công nghiệp khai 

khoáng, sơ chế nông sản, công nghiệp lắp ráp....Trong khu vực dịch vụ, 
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những lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, gắn với công nghệ hiện ñại như bảo 

hiểm, ngân hàng, tư vấn, viễn thông, hàng không v.v…chiếm tỷ lệ cao sẽ rất 

khác với những lĩnh vực dịch vụ phục vụ sinh hoạt dân sự với công nghệ thủ 

công hoặc trình ñộ thấp, quy mô nhỏ lẻ. 

1.3.2. Cơ cấu lao ñộng làm việc trong nền kinh tế 

Trong quá trình CNH và HðH, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn ñược 

ñánh giá thông qua một chỉ tiêu rất quan trọng khác là cơ cấu lao ñộng ñược 

phân bố như thế nào trong lĩnh vực sản xuất. Các nhà kinh tế học ñánh giá cao 

chỉ số cơ cấu lao ñộng ñang làm việc trong nền kinh tế. Ở góc ñộ phân tích 

kinh tế vĩ mô, cơ cấu lao ñộng xã hội là chỉ tiêu phản ánh thực chất mức ñộ 

thành công về mặt kinh tế - xã hội của quá trình CNH, HðH. Bởi vì, CNH, 

hiểu theo nghĩa ñầy ñủ của nó, không phải chỉ ñơn thuần là sự gia tăng tỷ 

trọng giá trị của sản xuất công nghiệp, mà là cùng với mức ñóng góp vào 

GDP ngày càng tăng của lĩnh vực công nghiệp, (và hiện nay là công nghiệp 

và dịch vụ dựa trên công nghệ kỹ thuật hiện ñại), thì ñiều quan trọng là quá 

trình CNH, HðH ñời sống xã hội con người, trong ñó số lượng lao ñộng ñang 

làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong 

tổng lực lượng lao ñộng ñang làm việc trong kinh tế.  

So với cơ cấu GDP, cơ cấu lao ñộng phân theo ngành sở dĩ ñược các 

nhà kinh tế học ñánh giá cao và coi trọng là do chỉ tiêu này không chỉ phản 

ánh xác thực hơn mức ñộ chuyển biến sang xã hội công nghiệp của một ñất 

nước, mà nó còn ít bị ảnh hưởng bởi các nhân tố ngoại lai. Ở một số nền kinh 

tế, trong khi tỷ trọng lao ñộng phi nông nghiệp (nhất là khu vực sản xuất công 

nghiệp) còn chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng trong cơ cấu GDP lại chiếm tỷ trọng 

lớn hơn nhiều. Lý giải cho hiện tượng này, các nhà kinh tế học ñã chỉ ra tình 

trạng “bóp méo” về giá cả, nhất là trong những trường hợp có sự chênh lệch 

lớn giữa sản phẩm công nghiệp và dịch vụ so với sản phẩm nông nghiệp. Vì 
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thế, cơ cấu GDP giữa các ngành kinh tế ñôi khi không phản ánh ñúng thực 

trạng chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế.  

Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu lao ñộng thậm chí còn ñược một 

số nhà kinh tế xem như chỉ số quyết ñịnh nhất ñể ñánh giá mức ñộ thành công 

của quá trình CNH. Chẳng hạn, nhà kinh tế Jungho Yoo (School of Public 

Policy and Management, Korea - KDI) ñã so sánh thời kỳ CNH giữa các nước 

dựa trên một tiêu chí duy nhất ñó là coi thời ñiểm bắt ñầu tiến trình CNH ở một 

nền kinh tế khi tỷ trọng lao ñộng nông nghiệp chiếm 50% tổng lao ñộng xã hội 

và kết thúc thời kỳ CNH khi tỷ trọng lao ñộng nông nghiệp chỉ còn 20% tổng 

lao ñộng xã hội, và ông ñã ñưa ra kết quả so sánh như trong phụ lục 1.  

ðiểm khởi ñầu và ñiểm kết thúc của quá trình CNH có thể có những 

tranh luận theo quan ñiểm này, nhưng cách tiếp cận ở ñây là ñã xuất phát từ 

chỉ tiêu chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trong mối tương quan giữa tỷ trọng lao 

ñộng nông nghiệp và phi nông nghiệp ñể ñánh giá tiến trình CNH. 

1.3.3. Cơ cấu hàng xuất khẩu  

Trong ñiều kiện của một nền kinh tế ñang thực hiện chiến lược CNH 

hướng về xuất khẩu, cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu ñược xem như là một 

những tiêu chí quan trọng ñánh giá mức ñộ thành công của quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HðH, ñặc biệt là công nghiệp hoá 

hướng về xuất khẩu. Quy luật phổ biến của quá trình CNH (ñối với phần lớn 

các nước ñang phát triển hiện nay) là xuất phát từ một nền nông nghiệp, ở ñó 

sản xuất nông nghiệp chiếm phần lớn nhất trong tổng lực lượng lao ñộng xã 

hội, và do ñó, trong tổng giá trị xuất khẩu có ñược, phần lớn là sản phẩm nông 

nghiệp hoặc sản phẩm của công nghiệp khai thác ở dạng nguyên liệu thô 

(chưa qua chế biến hoặc chỉ ở dạng sơ chế). Trong khi ñó, nhu cầu nhập khẩu 

máy móc, thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu phục vụ quá trình phát triển 

công nghiệp lại rất lớn nên luôn luôn xảy ra tình trạng khan hiếm và thiếu hụt 

nguồn ngoại tệ.  
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Hầu hết các nước ñã trải qua quá trình CNH ñể trở thành một nước 

công nghiệp phát triển ñều có mô hình chung trong cơ cấu sản xuất và cơ cấu 

hàng xuất khẩu là: từ chỗ chủ yếu sản xuất và xuất khẩu hàng sơ chế sang các 

mặt hàng công nghiệp chế biến, lúc ñầu là các loại sản phẩm công nghiệp chế 

biến sử dụng nhiều lao ñộng, kỹ thuật thấp như lắp ráp, sản phẩm dệt may, 

chế biến nông lâm thủy sản....chuyển dần sang các loại sản phẩm sử dụng 

nhiều công nghệ kỹ thuật cao như sản phẩm cơ khí chế tạo, hóa chất, ñiện tử , 

v.v...Chính vì vậy, sự chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, từ những mặt 

hàng sơ chế sang những loại sản phẩm chế biến dựa trên cơ sở công nghiệp - 

kỹ thuật cao luôn ñược xem như một trong những thước ño quan trọng ñánh 

giá mức ñộ thành công của CNH, HðH. Hơn nữa, ñối với nhiều nước chậm 

phát triển, do những chỉ số tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia nhiều khi thấp hơn 

tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế nên cơ cấu sản phẩm xuất khẩu (ñược thị trường 

quốc tế chấp nhận) sẽ là một tiêu chí tốt ñể bổ sung ñánh giá kết quả của quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HðH.  

Cùng với cơ cấu giá trị các sản phẩm xuất khẩu, cơ cấu nguồn lao ñộng 

trực tiếp và gián tiếp trong chế tạo sản phẩm xuất khẩu cũng có ý nghĩa lớn trong 

phân tích, ñánh giá quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng xã hội. [31 tr. 8,9,10] 

1.3.4. Thành phần của sản lượng ñầu ra của ngành công nghiệp 

Thay ñổi cơ cấu không thể chỉ ñược nhìn nhận một cách ñơn giản theo 

tỷ trọng của ngành ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm hoặc việc làm. 

ðiều quan trọng là xem xét sự chuyển dịch trong cơ cấu công nghiệp, ñặc biệt 

là chuyển dịch từ những gì mà người ta gọi là thay thế nhập khẩu “giai ñoạn 

ñầu” liên quan ñến sản xuất các mặt hàng tiêu dùng không bền sử dụng công 

nghệ tương ñối ñơn giản và không tăng hiệu quả kinh tế do qui mô sang sản 

xuất mặt hàng trung gian và các sản phẩm lâu bền cho tiêu dùng và sản xuất. 

Một cơ cấu công nghiệp ña dạng có khả năng cung cấp ñầu vào công nghiệp 

và hàng hoá vốn ñược coi là ñiều kiện tiên quyết của tăng trưởng bền vững 
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trong dài hạn. Bảng 1.2 cho thấy mức ñộ của việc chuyển dịch này ñối với các 

nước ñang phát triển. Tỷ trọng hàng hóa vốn và hàng hóa tiêu dùng lâu bền ñã 

tăng từ 20,8% năm 1963 lên 31,2% năm 1980.  

Bảng 1.2: Cơ cấu ngành công nghiệp - các nước ñang phát triển và các 
nước phát triển 

ðơn vị: % 

Nguồn: UNIDO (1983) bảng III.1. trang 62-63. 
 

1.3.5. Trình ñộ khoa học và công nghệ 

Trình ñộ khoa học và công nghệ trong các hoạt ñộng sản xuất và 

quản lý ñược nâng cao. Năng suất không ngừng tăng lên. ðầu tư cho 

nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng ngày càng lớn. Tỷ lệ cho ñầu tư 

nghiên cứu và phát triển so với GDP và hiệu quả của nó có thể sẽ là 

những chỉ số cho một nước công nghiệp. Tính hiệu quả của tổng các nhân 

tố (Total factor productivity – TFP) ñược sử dụng ñể ñánh giá trình ñộ 

phát triển của khoa học và công nghệ.  

1.3.6. Thu nhập bình quân ñầu người và chỉ số phát triển con người 

Thu nhập bình quân ñầu người theo tiêu chuẩn hiện nay ñối với một 

nước công nghiệp là khoảng 9.000 USD/năm và ñến năm 2020, mức quy ñịnh 

Các nước ñang  

phát triển 

Các nước  

phát triển  

1963 1980 1963 1980 

Các ngành công nghiệp     

Công nghiệp nhẹ 56,9 42,9 37,9 32,3 

Công nghiệp nặng 43,1 57,1 62,1 67,7 

Theo người sử dụng cuối cùng 1963 1979 1963 1979 

Hàng hoá tiêu dùng không lâu bền 51,9 37,6 37,0 30,8 

Sản phần công nghiệp trung gian 27,3 31,2 19,4 23,7 

Hàng hoá vốn và hàng hoá tiêu dùng lâu bền 20,8 31,2 43,6 45,5 
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này có thể tăng lên nữa tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới. 

Tuy nhiên, ñây không phải là chỉ tiêu duy nhất ñể xác ñịnh một nước công 

nghiệp. Những nước công nghiệp phát triển thường có chỉ số về phát triển con 

người (HDI) ở trình ñộ cao, thể hiện ở trình ñộ văn hóa, nghề nghiệp, các chế 

ñộ bảo hiểm xã hội, ñời sống văn hóa tình thần. Vì vậy, một số quốc gia xuất 

khẩu dầu mỏ, có thu nhập bình quân ñầu người rất cao nhưng vẫn không ñược 

coi là một nước công nghiệp, mà vẫn chỉ là những nước ñang phát triển. 

Ngoài những tiêu chí nên trên, người ta còn sử dụng tiêu chí ñánh giá mối liên 

hệ ngược và mối liên hệ kế tiếp thông qua phương pháp kinh tế lượng ñể phân 

tích quá trình công nghiệp hóa ở các nước (xem phụ lục 2). Cuối cùng chỉ số 

về ñộ mở của nền kinh tế cũng ñược sử dụng ñể ñánh giá quá trình công 

nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của một quốc gia.  

Tóm lại, khi phân tích và ñánh giá quá trình công nghiệp hóa, các nhà 

kinh tế học thường sử dụng các chỉ số chủ yếu gồm cơ cấu GDP, cơ cấu lao 

ñộng và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, Sản lượng của ngành chế biến, trình ñộ 

khoa học và công nghệ, thu nhập bình quân ñầu người và chỉ số về phát triển 

con người ñể xem xét. Mức ñộ chi tiết, cụ thể và các khía cạnh tiếp cận của 

những phân tích này trước hết phụ thuộc vào yêu cầu mục tiêu cần ñánh giá, 

vào nguồn tài liệu sẵn có và nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, có thể tập hợp rất 

nhiều các chỉ số có ý nghĩa bổ trợ quan trọng khác như quan hệ giữa khu vực 

sản xuất vật chất và khu vực phi sản xuất vật chất; giữa khu vực nông nghiệp 

và phi nông nghiệp, sự cải thiện của cấu tạo hữu cơ, cơ cấu hàng nhập khẩu, 

sự nâng cấp chất lượng nguồn lao ñộng, cơ cấu các doanh nghiệp mới gia 

nhập thị trường phân theo ngành v.v... Mỗi chỉ số nêu trên ñều hàm chứa một 

ý nghĩa kinh tế nhất ñịnh trong phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của thời kỳ CNH, HðH. Vì vậy, tùy theo mục ñich, yêu cầu của mỗi ñề tài 

nghiên cứu mà có thể lựa chọn, quyết ñịnh cần phân tích hay không, và ñề cập 

ñến mức ñộ nào.  
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1.4. KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU Ở 

MỘT SỐ NƯỚC  

Tiến trình công nghiệp hóa các nước ðông Á, Hàn Quốc, ðài Loan, 

Hồng Kông vv... ñã mang lại thành công và ñể lại nhiều bài học cho các nước 

ñang phát triển. Tiếp theo sự “thần kỳ” này, các nước Malaysia, Thái Lan 

cũng gặt hái ñược nhiều thành tựu. Trong khuôn khổ của luận án này, mô 

hình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu của Hàn Quốc và ðài Loan sẽ ñược 

xem xét.  

1.4.1. Hàn Quốc  

Sau Hiệp ước Hòa Bình năm 1953, Hàn Quốc gặp muôn vàn khó khăn 

như thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài nguyên thiên nhiên (nguồn tài nguyên 

khoáng sản của Hàn Quốc tương ñối nghèo, chủ yếu là than mỡ nhưng cũng 

chỉ ñáp ứng 32% nhu cầu năng lượng), dân số ñông, ñất ñai ít trong ñó ñất 

canh tác chỉ chiếm 1/4 và ñặc biệt chưa có một nền công nghiệp. Bên cạnh ñó, 

cơ sở hạ tầng - kỹ thuật như giao thông, cầu cảng, thông tin liên lạc vv…cũng 

bị tàn phá nặng nề. Hàn Quốc ñã thực hiện chính sách công nghiệp thay thế 

nhập khẩu trong bối cảnh dựa vào Hoa Kỳ cả về quân sự lẫn kinh tế, Hòa Kỳ 

ñã viện trợ ồ ạt cho Hàn Quốc với tổng số viện trợ từ năm 1953 ñến 1962 lên 

tới 2 tỷ USD.  

Hàn Quốc ñã tiến hành công nghiệp ñể cung cấp những nhu cầu cấp 

thiết cho người dân nhằm vừa thay thế nhập khẩu vừa giảm bớt mất cân ñối 

nghiêm trọng giữa cung và cầu góp phần ổn ñịnh xã hội. Tuy nhiên, nếu giữ 

mãi hướng tiêu thụ sản phẩm này ñể ñảm bảo nền kinh tế ñộc lập sẽ dẫn tới 

tình trạng các ngành công nghiệp khai thác cạn kiệt thị trường nội ñịa và không 

có ñiều kiện phát triển tiếp. ðây là hiện tượng khá phổ biến ở các nước ñang 

phát triển thực hiện chiến lược thay thế nhập khẩu trong ñó có Hàn Quốc.  

  Trong những năm ñầu triển khai chiến lược thay thế nhập khẩu do khai 

thác ñược tình trạng thiếu cung và quyền áp dụng chế ñộ bảo hộ mậu dịch nên 
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tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc ñạt khá cao. Song do giới hạn thị 

trường, càng về sau tốc ñộ tăng trưởng càng giảm. Tới năm 1960 tăng trưởng 

của GNP chỉ ñạt tới 1,9%. Tăng trưởng kinh tế giảm so với mức tăng của các 

năm trước kéo theo thất nghiệp tăng và lạm phát tăng, tăng sự bất ổn ñịnh xã hội.  

Bảng 1.3:  Tốc ñộ tăng trưởng GNP, giai ñoạn (1954 – 1960) 

Năm Tốc ñộ tăng trưởng (%) 

1954 5,5 

1955 5,4 

1956 0,4 

1957 7,7 

1958 5,2 

1959 3,9 

1960 1,9 

Nguồn: POK: Economic Statistics Yearbook 1977, tr. 262-63 
 

Tóm lại, chiến lược thay thế nhập khẩu ñã không ñược thành công như 

mong ñợi, Hàn Quốc vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới với tốc 

ñộ tăng trưởng GDP trung bình ñạt 5% trong suốt những năm cuối của thập 

kỷ 1950. Hoạt ñộng xuất khẩu kém trong suốt thời kỳ thay thế nhập khẩu cho 

thấy khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp Hàn Quốc trong thập kỷ 

1950. ðiều này cho thấy vai trò viện trợ của Hoa Kỳ nhằm tài trợ cho việc 

nhập khẩu những mặt hàng quan trọng như công nghệ, máy móc, sản phẩm 

trung gian, và nguyên liệu thô trong giai ñoạn này không thành công (70% 

kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc là từ nguồn tài trợ của Hòa Kỳ và 77% tư 

bản cố ñịnh mới cũng ñược hình thành từ ñây).  

Vì vậy, việc mở rộng thị trường cho các ngành công nghiệp non trẻ trở 

thành nhiệm vụ quan trọng cho sự phát triển kinh tế và phát triển công nghiệp. 
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Nhận thức ñược vấn ñề này qua thực tế và qua tư vấn của các chuyên gia kinh 

tế nước ngoài nên chính phủ của tổng thống Pắc Chung Hee ñã nhanh chóng 

chuyển sang chiến lược hướng về xuất khẩu. ðể thực hiện chiến lược mới 

này, chính phủ ñã thực hiện hàng loạt biện pháp và chính sách khác nhau và 

góp phần làm nên thành công của công cuộc CNH hướng về xuất khẩu:  

Về mặt thể chế, Hàn Quốc thành lập Bộ Kế hoạch Kinh tế. ðây là Bộ 

siêu quyền lực có quyền ra các quyết ñịnh kinh tế, Bộ này ñảm nhiệm các 

nhiệm vụ chia sẻ quyền lực giữa các Bộ chuyên ngành như kế hoạch, công 

nghiệp và tài chính. Sự kết hợp các nhiệm vụ và biện pháp này ñã tạo ra một 

nhà nước mạnh và có vai trò lãnh ñạo trong chiến lược phát triển của ñất 

nước. Những biện pháp nêu trên ñã có tác dụng làm cho nền kinh tế chuyển 

biến ít nhiều trong xuất khẩu. Tất cả các hoạt ñộng khuyến khích xuất khẩu do 

Hội ñồng ðẩy mạnh Xuất khẩu ñảm nhiệm. Hội ñồng tạo ñiều kiện thuận lợi 

cho những ai mong muốn xuất khẩu, phổ biến các thông tin về thị trường, 

tăng cường các mối quan hệ và kết hợp lợi ích giữa nhà nước và tư nhân, tăng 

cường khuyến khích giới kinh doanh và cộng ñồng nói chung, tổ chức hội 

thảo và tiếp nhận những ý kiến, góp ý của giới kinh doanh về những trở ngại 

ñối với xuất khẩu.  

Về huy ñộng nguồn vốn, ñể có vốn hỗ trợ hoạt ñộng cho các doanh 

nghiệp công nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt ñộng xuất khẩu, nhà nước ñã 

mở rộng nguồn vốn và phân phối chúng theo những mục tiêu kế hoạch. Các 

hoạt ñộng này vừa hướng vào các thị trường trong nước vừa tìm tới các nguồn 

nước ngoài.  

ðối với các nguồn vốn trong nước, nhà nước ñẩy mạnh tiết kiệm, huy 

ñộng các nguồn ngắn hạn, tăng ngân sách và giảm chi tiêu ñể tập trung tiền 

của vào các kênh tài chính phục vụ xuất khẩu và phát triển công nghiệp.  
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Năm 1965, ngân hàng ñã nâng lãi suất tiền gửi từ 12% lên 26,5% kết 

quả là tiền gửi vào ngân hàng thương mại tăng gần gấp ñôi mỗi năm. Tiền gửi 

tiết kiệm so với tổng thu nhập quốc dân ñã tăng từ 3,8% năm 1965 lên 21,7% 

năm 1969. Nghĩa là 1/5 thu nhập ñã không chuyển sang quỹ tiêu dùng mà 

quay lại tạo vốn cho phát triển công nghiệp. Việc này tạm thời hạn chế dung 

lượng thị trường hàng tiêu dùng nội ñịa, song nó không ảnh hưởng tới khu 

vực công nghiệp xuất khẩu và vẫn giữ ñược tiềm năng cho thị trường nội ñịa 

sau này.  

Song song với chính sách khuyến khích tiết kiệm, thuế cũng ñược tăng 

cường ñể tạo thêm ngân sách, thêm vốn. Bước sang giai ñoạn này, bộ máy thu 

thuế và chính sách thu thuế ñều ñược cải tiến. Năm 1966, cơ quan thuế toàn 

lãnh thổ ñã ñược thành lập trực thuộc Bộ Tài chính với quyền hạn ñược mở 

rộng trong việc ñịnh thuế, kiểm tra, thu thuế trực tiếp và phạt nặng các xí 

nghiệp lơ là hoặc chậm nộp thuế. Nhiều nhà kinh tế Hàn Quốc nhận xét rằng 

ở nhiều nước ñang phát triển có hệ thống thu thuế tương tự như Hàn Quốc, 

song ở rất ít nước cơ quan thuế có thể kết hợp với việc thu thuế và nộp phạt 

tiền một cách nhuần nhuyễn như ở Hàn Quốc. Kết quả là cơ quan thuế ñã trở 

thành một hệ thống tài trợ quan trọng cho những chương trình ñầy tham vọng 

vào những năm 1960. Riêng thuế ñánh vào thu nhập cá nhân của khu vực 

công nghiệp năm 1965 ñã tới 1,28% tổng thu nhập quốc dân. Loại thuế này 

tới năm 1970 lên tới 3,51% tổng thu nhập quốc dân.  

Nhằm dành thu nhập từ thuế nhiều hơn cho phát triển công nghiệp, nhà 

nước Hàn Quốc ñã cố gắng giảm bớt chi phí cho cả quân sự lẫn dân sự ñể 

giành ñầu tư cho phát triển. Phần ñầu tư từ ngân sách vào khu kinh tế nhà 

nước ñã tăng lên từ 4% GNP vào thời gian 1963 – 1965 lên gần 6% vào 

những năm sau ñó.  
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Với chủ trương tăng nguồn tích lũy trong nước, vốn tích lũy từ các 

nguồn trong nước trong tổng số ñầu tư tăng từ 25% vào năm 1962 lên 60,9% 

vào năm 1971 và tỷ lệ ñầu tư trong tổng thu nhập quốc dân tăng từ 15% lên 

25% trong cùng thời kỳ. Phần ñầu tư của viện trợ nước ngoài trong tổng ñầu 

tư giảm mạnh từ 50% vào ñầu những năm 60 xuống 20% vào những năm 90.  

Cùng với việc tìm nguồn mới trong nước ñể tăng ñầu tư cho công 

nghiệp ñặc biệt là công nghiệp hướng về xuất khẩu phát triển nhanh, ngay từ 

thời gian này, chính phủ Hàn Quốc ñã triển khai chính sách khai thác nguồn 

ñầu tư của tư bản nước ngoài. Bộ luật ñầu tư ra ñời từ năm 1960, song hai 

năm sau luật này mới ñược triển khai.  

Ngoài ngân hàng trung ương, nhà nước còn thành lập một loạt ngân 

hàng chuyên môn. Ví dụ như: Ngân hàng phục vụ công nghiệp có quy mô vừa 

và nhỏ (1961), Ngân hàng nhân dân phục vụ cho các công ty có quy mô nhỏ 

(1963), Ngân hàng xây dựng nhà ở thành lập 1967...các khoản cho vay từ 

chính phủ và Ngân hàng Hàn Quốc là nguồn chủ yếu cho hoạt ñộng của các 

Ngân hàng chuyên môn. Các khoản tín dụng này ñều nằm dưới sự giám sát 

trực tiếp của Bộ Tài chính.  

Nhằm tăng tính cạnh tranh cho hàng xuất khẩu, chính phủ của tổng 

thống Pắc Chung Hee còn tăng cường sử dụng chính sách tiền lương thấp. 

Tuy nhiên, biện pháp giữ giá lương thấp ñể hỗ trợ cho công nghiệp không 

phải là biện pháp tốt vì sự hy sinh của nông nghiệp cho công nghiệp ñã dẫn 

tới tình trạng giảm sút sản xuất lúa gạo. Sau năm 1968 chính phủ ñã thay ñổi 

chính sách này. Năm 1969 Chính phủ ñã thực hiện chính sách 2 mặt ñối với 

ngũ cốc, tức là mua của nông dân với giá cao hơn song bán cho người tiêu 

dùng với giá hạ hơn.  

Thu hút ñầu tư nước và xây dựng các khu chế xuất. Việc xây dựng các 

ñặc khu chế xuất cùng với những ñiều kiện ưu ñãi dành cho các công ty nước 
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ngoài hoạt ñộng ñể kích thích xuất khẩu, là yếu tố không thể thiếu ñược ñối 

với bất kỳ nước chậm phát triển nào muốn dựa vào vốn bên ngoài mở rộng 

ñầu tư công nghiệp bên trong. Các khu công nghiệp hoặc khu chế xuất, với hệ 

thống hạ tầng cơ sở ñồng bộ là nơi lý tưởng ñể dòng vốn ñem lại hiệu quả 

cao, nhờ ñó dòng ñầu tư trực tiếp chảy vào và ñược nước chủ nhà sử dụng 

triệt ñể.  

Hàn Quốc thành lập khu chế xuất Masan (1971) và Iri (1975). Các khu 

công nghiệp như thế này ñã nhanh chóng thu hút ñược sự chú ý của các công 

ty tư bản nước ngoài. Ở Masan, sau 4 năm ñầu ñi vào hoạt ñộng ñã huy ñộng 

ñược 88,5 triệu USD ñầu tư của nước ngoài, trong ñó phần của tư bản Nhật 

lên tới 77,7 triệu USD. ðến giữa thập kỷ 1970, trong số 105 hàng hóa xuất 

khẩu, Nhật Bản chiếm ñến 95%.  

Nếu không kể cả ñầu tư vào các công trình hạ tầng cơ sở, Bộ Tài chính 

Hàn Quốc công bố năm 1986 có 2,6 tỷ USD ñầu tư nước ngoài ñã ñược ñầu 

tư ở ñây, trong ñó có 1,5 tỷ dành cho công nghiệp chế tạo; hạ tầng cơ sở gồm 

không chỉ dịch vụ công cộng, ñiện, nước mà cả ngân hàng, hoạt ñộng tài 

chính và khách sạn chiếm tỷ lệ bằng 2/3 số vốn trong công nghiệp. ðiều ñó 

chứng tỏ ñể xây dựng nền sản xuất có hiệu quả, vấn ñề không phải là sự ra 

ñời thật nhiều cơ sở sản xuất, ñi kèm với nó là môi trường ñầu tư hợp lý, có 

ñủ các yếu tố của quá trình sản xuất hàng hóa cũng như dịch vụ.  

Trong 4 nhóm nước và lãnh thổ công nghiệp châu Á, duy nhất có 

Hàn Quốc không trong cậy nhiều vào ñầu tư trực tiếp mà nguồn lực tài 

chính cho công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu dựa chủ yếu dựa vào vay 

tín dụng. Hàn Quốc có những thế mạnh riêng ñể làm như vậy. Dù rằng ñầu 

tư trực tiếp chỉ chiếm 3,7% tổng sản phẩm quốc dân năm 1990, nhưng Hàn 

Quốc vẫn ñạt ñược nhiều thành công trong chương trình công nghiệp hóa 

hướng ngoại của họ.  
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Tóm lại, trong vấn ñề tạo vốn và sử dụng vốn ở các nước NIE châu Á 

xuất hiện hai xu hướng khác nhau: xu hướng thứ nhất chủ yếu dựa vào ñầu tư 

trực tiếp nước ngoài (Singapo, ðài Loan, Hông Công), và xu hướng thứ hai 

chủ yếu dựa vào vay tín dụng quốc tế (Hàn Quốc). Kết quả là, xu hướng thứ 

nhất tránh khỏi nợ nần, xu hướng thứ hai rơi vào nợ quốc tế. Tuy nhiên, nợ 

quốc tế của Hàn Quốc khác hoàn toàn với trường hợp nợ của các nước ñang 

phát triển ở châu Mỹ. Với khả năng xuất khẩu dồi dào (92,3 tỷ USD năm 

1994), thâm hụt cán cân thương mại và giao dịch quốc tế không lớn (chỉ 4,8 

tỷ USD năm 1994) và dự trữ ngoại tệ không nhỏ (22,3 tỷ USD cũng năm 

1994), Hàn Quốc trở thành ñiển hình thành công trong việc sử dụng vay tín 

dụng quốc tế cho phát triển. Nợ nước ngoài năm 1994 của Hàn Quốc tới 54,2 

tỷ USD, nhưng hoàn toàn không ñáng lo ngại về khả năng thanh toán. Trong 

khi ñó, Mêhicô cũng là nước phát triển công nghiệp xuất khẩu dựa vào chủ 

yếu vào vay tín dụng, nhưng ñã lâm vào tình hình hết sức gay go về khả năng 

thanh toán. Năm 1994, các chi tiêu của nước này về xuất khẩu là 45,2 tỷ 

USD, thâm hụt cán cân thương mại và giao dịch là 28,0 tỷ USD, dự trữ ngoại 

tệ là 6,1 tỷ USD và nợ nước ngoài tới 118 tỷ USD, Hàn Quốc và Mehicô trở 

thành hai hình ảnh tương phản, do vậy, dẫn ñến hai loại ý kiến ngược nhau 

khi nhận ñịnh về vai trò và ảnh hưởng của vay tín dụng quốc tế.  

Trường phái ủng hộ vay nợ ñã lấy Hàn Quốc làm dẫn chứng cho quan 

niệm về nợ nần của họ: bản thân nợ không phải là vấn ñề ñáng lo ngại mà 

ñiều quan trọng là sử dụng vốn vay như thế nào ñể có khả năng trả ñược nợ 

và tăng trưởng kinh tế nhanh. ðó mới là ñiểm then chốt mà giới kinh tế cần 

quan tâm. Còn trường phái phê phán ñối với việc vay nợ thì dựa vào thành 

công của các nước thu hút lớn ñầu tư bên ngoài ñể phát triển và lấy dẫn chứng 

về tình trạng nợ trầm trọng của một số nước ở châu Mỹ (như Mêhicô) ñể hạn 

chế khả năng vay quốc tế và ủng hộ xu hướng ñầu tư trực tiếp.  
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Căn cứ vào thực tế của các nước NIEs châu Á và các nước NIEs châu 

Mỹ, có thể kết luận về vai trò của ñầu tư trực tiếp và vay tín dụng: thu hút ñầu 

tư trực tiếp vào một số ngành then chốt nhằm ñáp ứng những yêu cầu bức 

thiết của ñời sống kinh tế, ñồng thời tiến hành vay quốc tế ñể ñầu tư vào hạ 

tầng cơ sở, tạo cho các ngành trên một môi trường phát triển thuận lợi, quay 

vòng vốn nhanh, ñạt trị giá gia tăng cao, có khả năng trả nợ sớm, cho nên yêu 

cầu ñầu tiên mà các nước NIEs châu Á tự ñặt cho mình, ở giai ñoạn I, là phải 

hướng cơ cấu sản xuất vào những ngành cần ít vốn, quay vòng nhanh, sử 

dụng nhiều lao ñộng rẻ. Nếu ñầu tư vào những dự án quá lớn, trong thời hạn 

quá dài và dự ñoán sai diễn biến của thị trường, các nước lạc hậu sẽ lâm vào 

tình trạng bế tắc khó giải quyết. Hình ảnh tương phản giữa nợ không có khả 

năng thanh toán của các nước NIE châu Mỹ với không nợ (hoặc nợ) có khả 

năng thanh toán của các nước NIEs châu Á là minh chứng rất rõ nét cho quan 

niệm dung hòa trên.  

Cũng như ðài Loan, chủ trương tự do hóa nhập khẩu ñã ñược Chính 

phủ Hàn Quốc thi hành với thái ñộ thận trọng và một số tác giả sách báo 

phương Tây gọi là “nửa mở nửa ñóng”. Lựa chọn biện pháp ñi từ từ hơn là ồ 

ạt. ðiều ñó chứng tỏ ở ñây, các nhà lãnh ñạo Hàn Quốc ñã ý thức ñược ñầy ñủ 

quan ñiểm cho rằng: mức ñộ tự do hóa nhiều hay ít tùy thuộc vào sức cạnh 

tranh của các nhà sản xuất trong nước lớn hay nhỏ. Tự do hóa thương mại 

không cân nhắc cẩn thận dẫn ñến sự bóp nghẹt các nhà chế tạo ñịa phương, 

những nhà chế tạo này ñáng ra cần phải ñược bảo vệ và nâng ñỡ ñể làm nòng 

cốt cho sự phát triển công nghiệp hóa quốc gia. Tư bản nước ngoài ñóng vai 

trò mở ñường và hỗ trợ chứ không thể là yếu tố thay thế tư bản dân tộc. Về 

ñiểm này người ta thường có nhiều lời ca ngợi tính dân tộc cao của người Hàn 

Quốc trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa ñất nước. Chính phủ Hàn 

Quốc áp dụng chính sách nhập khẩu 2 gọng kìm: một mặt tự do ñối với hàng 

nhập ñể phục vụ xuất khẩu, mặt khác rất hạn chế ñối với hàng nhập khẩu phục 
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vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, ñặc biệt là các sản phẩm xa xỉ. Trong khi ñó 

họ lại có chính sách bắt buộc các nhà công nghiệp ñịa phương phải chế tạo ra 

hàng hóa có tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu ngay cả khi chỉ ñể cung cấp cho 

thị trường nội ñịa. Nhà nước sãn sàng ñóng vai trò trung gian phân bổ nguồn 

lực cho những ngành nào cần vốn và kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng. Nhà 

nước cũng thực hiện vai trò môi giới với các công ty thương mại nước ngoài 

ñể tìm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc, cho nên dù tự do hóa 

nhập khẩu ñược thực thi từ từ cũng không giảm khả năng xuất khẩu của họ. 

Năm 1986, Viện kinh tế học và kỹ thuật Hàn Quốc ñã ñưa ra một biểu tổng 

kết về tình hình thực hiện tự do hóa nhập khẩu ñến năm 1984 và kế hoạch tự 

do hóa tiếp tục ñến năm 1988. Bảng tổng kết này phản ánh những cố gắng của 

chính phủ cũng như khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất ñịa phương.  

Về phát triển KH-CN, ngay từ giữa những năm 1960, Chính phủ Hàn 

Quốc ñã tập trung tài chính ñể xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở phục vụ 

cho các hoạt ñộng nghiên cứu và triển khai. Kết quả là hàng loạt viện nghiên 

cứu công nghệ ñược thành lập và ñi vào hoạt ñộng trong các lĩnh vực hẹp như 

phần mềm máy tính, ñộng cơ ñiêden, máy, bán dẫn…ñến các lĩnh vực rộng 

như lập dự án quốc gia về nghiên cứu và triển khai, sử dụng có hiệu quả tài 

nguyên biển, hay năng lượng nguyên tử…Mức ñầu tư cho nghiên cứu và triển 

khai ñược nâng từ 0,58% tổng sản phẩm quốc dân năm 1980 lên 1,9% vào 

năm 1989, 3,5% vào năm 1995 và tăng lên 5% vào năm 2000.  

Hàng loạt các cơ sở nghiên cứu, triển khai và xúc tiến những hoạt ñộng 

nghiên cứu diễn ra khá sôi nổi dưới sự trợ giúp về tài chính, thuế khóa và bảo 

hộ thị trường của chính phủ Hàn Quốc trong năm (1974 – 1984). Chức năng 

của các cơ sở này là nghiên cứu và phát triển các dự án quốc gia về năng 

lượng nguyên tử, công nghệ máy, kim loại và ñóng tầu, hóa chất, bán dẫn và 

máy tính vô tuyến viễn thông, lade,…Ngoài ra họ cũng ñi sâu vào một số 
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ngành cụ thể hứa hẹn ñem lại giá trị gia tăng lớn như chế biến sâm, thuốc lá 

hoặc thuốc trừ sâu…Những nỗ lực ñáng kể của Hàn Quốc trong các hoạt 

ñộng nghiên cứu triển khai ñã làm cho năng suất tăng trung bình là 3,1% 

trong vòng 19 năm (1966 – 1985), con số này chứng tỏ những cố gắng ñáng 

kể của việc nghiên cứu và triển khai ở Hàn Quốc. Những năm sau ñó là thời 

kỳ Hàn Quốc thực hiện chương trình khoa học và công nghệ ñồ sộ gồm nhiều 

ngành công nghệ tiêu biểu cho những thành tựu mới của cách mạng khoa học 

và công nghệ hiện ñại.  

Chính phủ Hàn Quốc ñã hỗ trợ rất tích cực cho các hoạt ñộng nghiên 

cứu và triển khai dưới dạng tài chính, thuế và tham gia thị trường cũng như 

bảo trợ thị trường nếu các kết quả nghiên cứu ñược thương mại hoá (mua bán 

giữa cơ sở nghiên cứu và cơ sở sản xuất). Người ta ñã thành lập nhiều công ty 

hỗ trợ kinh doanh có chức năng ñầu tư hoặc giúp vốn cho các doanh nghiệp 

mới thuộc các ngành kỹ thuật phức tạp và có thể chịu rủi ro, ñặc biệt vào thời 

kỳ ñầu với ñiều kiện dễ dàng hoặc ưu ñãi (thủ tục ñơn giản, lãi suất thấp và 

thời gian kéo dài, có thể ñến 15 năm). Các công ty này sẵn sàng chia xẻ tối ña 

30% lỗ nếu dự án không thành công. Trong trường hợp dự án ñem lại hiệu 

quả cao, công ty ñỡ ñầu tài chính ñược quyền hưởng phần lãi tương ñương 

như lỗ. Ngoài ra hệ thống ngân hàng thương mại của Hàn Quốc cũng tham gia 

hỗ trợ tài chính cho dự án phát triển khoa học – công nghệ. Trước khi phê 

chuẩn dự án ñược xem xét kỹ lưỡng về nội dung, dựa trên tiêu chuẩn tuổi tác 

cũng như kinh nghiệm của nhà kinh doanh.  

Thuế cũng ñóng vai trò hỗ trợ thúc ñẩy tiến bộ. Bên cạnh một số 

khuyến khích thu hút ñầu tư tư bản nước ngoài như ñã ñề cập ở trên, Hàn 

Quốc còn ban hành nhiều hệ thống thuế ưu ñãi khác nhau cho việc nghiên 

cứu, triển khai như: miễn thuế thu nhập cho các khoản chi ñầu tư vào phát 

triển nhân lực và kỹ thuật; phần lợi nhuận ñược công ty giữ lại cho nghiên 
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cứu và triển khai cũng ñược miễn hoàn toàn thuế công ty. Những công ty 

thành lập phòng thí nghiệm riêng ñược miễn 8% thuế công ty và thuế thu 

nhập ñối với khoản phí tổn cho thiết bị của phòng thí nghiệm (nếu các 

phương tiện này là sản phẩm nội ñịa thì ñược 10%), những phí tổn cho việc 

xin phép và thương mại hoá các kết quả nghiên cứu, triển khai ñược miễn 

hoàn toàn thuế công ty và thuế thu nhập.  

Bảo hộ thị trường là biện pháp ñi kèm với việc thương mại hoá các kết 

quả nghiên cứu và triển khai giữa các cơ sở nghiên cứu với các cơ sở sản xuất 

quy mô vừa và nhỏ.  

Sau khi cơ sở sản xuất công nghệ ñã ñăng ký hoạt ñộng kỹ thuật mà họ 

dự kiến nghiên cứu, ñể hạn chế rủi ro, chính phủ cần giảm bớt hoặc kiểm soát 

nghiêm ngặt nhập khẩu những kỹ thuật tương tự và phải bảo ñảm hỗ trợ tiếp 

thị cho các cơ sở. ðiều này có tác dụng củng cố ý chí phát triển kỹ thuật của 

các nhà công nghiệp ñịa phương.  

Tóm lại, Hàn quốc ñã thành công trong chiến lược công nghiệp hóa 

hướng về xuất khẩu của mình, nhờ lựa chọn một cách ñúng ñắn vấn ñề ñể mở 

cửa thị trường (ñặc biệt là thị trường ngoài nước) làm trọng tâm cần giải quyết 

trong chính sách phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung cộng 

với hàng loạt biện pháp sáng tạo, tích cực, bộ máy thực hiện thống nhất, chính 

phủ Hàn Quốc không những ñã ñưa các ngành công nghiệp trì trệ hiện có vào 

cuối thập kỷ 50 thoát ra khỏi bế tắc mà còn phát triển thêm những ngành công 

nghiệp nhẹ mới nhờ phát huy ñược lợi thế lao ñộng rẻ tiền mở rộng xuất khẩu. 

Xuất khẩu tăng lại giúp cho những loại hình sản xuất thay thể nhập khẩu ngày 

một mạnh hơn. Nhưng tác ñộng dây chuyền này ñã làm cho toàn bộ nền kinh 

tế có nhiều chuyển biến tích cực và ñạt ñược nhiều thành quả ñáng kể. Tốc ñộ 

tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc dân trong khoảng thời gian 1962 – 1971 

ñã tăng 2 lần và ñạt bình quân là 9,5% năm. Bình quần thu nhập quốc dân tính 
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theo ñầu người cũng tăng 6,9% năm, vượt xa con số bình quân là 0,75% giai 

ñoạn 1953 – 1962.  

Bảng 1.4: Một số chi tiêu kinh tế của Hàn Quốc vào những năm 1960 

(giá 1975) 

 1962 1971 
Thay ñổi trung 
bình hàng năm 
(%) 1962-1971 

Bình quân thu nhập tính theo ñầu người (ñôla Mỹ) 87 278 13,8 

Tổng thu nhập (tỷ won) 3.071 6.962 9,5 

Xuất khẩu (triệu ñôla) 55 1.068 39,3 

Xuất khẩu trên tổng thu nhập (%) 2.38 11.7 - 

Nhập khẩu (triệu ñôla Mỹ) 442 2.394 21,3 

Nhập khẩu trên tổng thu nhập (%) 18.2 26.2 - 

Nguồn: Economic Planning Board, Statistic Yearbooks 
  

Cùng với tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế ñã có sự 

thay ñổi quan trọng, công nghiệp khai thác và chế tạo ñã tăng tỷ trọng trong 

GNP từ 16% năm 1962 ñến 22% năm 1971. Trong khi ñó ngành nông nghiệp 

lại giảm từ 37% GNP xuống 27% GNP, cùng với sự thay ñổi về tỷ trọng này 

lao ñộng trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp cũng giảm từ 63% xuống 48% 

trong tổng số lao ñộng, trong khi ñó lao ñộng trong khu vực khai thác và chế 

tạo tăng từ 9% lên 14%.  

Xuất khẩu cũng thu ñược ñược những kết quả ñáng khích lệ. Năm 

1962, hàng hóa tiêu dùng xuất khẩu ñược dưới 5 triệu ñôla thì tới năm 1971 

tổng số xuất khẩu lên tới 1,07 tỷ ñôla Mỹ. Tốc ñộ tăng trung bình của xuất 

khẩu là 40% năm. Nhờ xuất khẩu tăng, nhập khẩu cũng có mức tăng ñáng kể, 

từ 422 triệu USD lên 2,39 tỷ USD theo các năm tương ứng, tốc ñộ tăng trung 

bình 23,3% năm.  
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Bên cạnh con số nhập khẩu tăng ñáng kể, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu 

cũng thay ñổi. Hàng nguyên liệu thô (sản phẩm thô của nông, lâm, ngư 

nghiệp và khai khoáng) thì tới năm 1971 giảm xuống còn 14%, trong khi ñó 

sản phẩm của các ngành công nghiệp chế tạo tăng nhiều từ 27% lên 86%. ðối 

với nhập khẩu tỷ trọng máy móc thiết bị cũng tăng từ 17% vào năm 1962 lên 

29% năm 1971.  

Tăng trưởng kinh tế nhanh ñã trực tiếp kéo theo sự gia tăng của thu 

nhập trong dân chúng, ñặc biệt là bộ phận gắn trực tiếp với công nghiệp xuất 

khẩu. Bình quân thu nhập ñầu người ñã tăng từ 87 ñôla Mỹ vào năm 1961 lên 

278 ñôla Mỹ vào năm 1971.  

Bảng 1.5: Tốc ñộ tăng trưởng GNP thực, ðầu tư và Xuất khẩu trong  

các kế hoạch 5 năm (FYP), giai ñoạn (1962-1986) 

ðơn vị (%) 
 Năm GNP ðầu tư Xuất khẩu 

Kế hoạch 5 năm lần thứ 1 1962-66 7,8 23,2 2,2 

Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 1967-71 9,6 18,5 30,6 

Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 1972-76 9,6 12,7 27,6 

Kế hoạch 5 năm lần thứ 4 1977-81 5,9 8,0 12,3 

Kế hoạch 5 năm lần thứ 5 1982-86 5,7 9,4 11,8 

Nguồn: Ari Kokko (2002) Export led growth in East Asai: Lessons leanrt for 

the Europe’s transition econcomies, tr.12 Bảng 1. 
 

Tỷ trọng ñầu tư trong  GDP chiếm 25% năm 1976 và 30% thập kỷ 80. 

ðặc biệt tăng trưởng xuất khẩu trung bình vẫn duy trì trên 25% mỗi năm cho 

tới những năm 1970 và ñạt ñến tốc ñộ hai chữ số. Xuất khẩu tăng lên từ 54 

triệu USD năm 1962 lên tới 3,3 tỷ USD năm 1973, 17 tỷ USD năm 1980 và 

60 tỷ USD năm 1988. Các chiến lược xuất khẩu ñược thực hiện trong suốt 3 

thập kỷ này cũng khác nhau. Giai ñoạn ñầu và giai ñoạn 5 năm lần thứ 2 (cho 
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tới tận năm 1979/1980) tập trung  hỗ trợ phát triển công nghiệp nặng. Thời kỳ 

sau năm 1980 chiến lược nhấn mạnh xuất khẩu công nghệ cao.  

Như vậy, Hàn Quốc ñã thành công trong việc tạo ra ñược xuất khẩu bền 

vững và tăng trưởng nhanh với sự can thiệp mạnh của nhà nước, trong khi ñó 

hầu hết các nước khác ñều không thành công.  

1.4.2. ðài Loan 

Nếu so sự phát triển cùng thời với Nhật bản và Hàn Quốc thì ñiều kiện 

phát triển kinh tế ở ðài Loan trong ñầu những năm 50 có lợi thế hơn. ðài 

Loan ñã thừa hưởng những lợi thế sau: (1) Thừa hưởng một cơ sở hạ tầng 

kinh tế tương ñối tốt từ sự ñô hộ của Nhật; (2) Nguồn lao ñộng có tinh thần 

doanh nghiệp và kỹ năng lành nghề; và (3) Cũng như Hàn Quốc tài trợ của 

Mỹ chiếm tới 30% ñầu tư nội ñịa mỗi năm cho tới tận năm 1960 ñã tạo ra một 

nguồn tài chính cần thiết ñể phát triển.  

ðài Loan thực hiện chính sách thay thế nhập khẩu từ những năm 1950. 

Với mục tiêu phát triển nền công nghiệp dựa vào tự cung tự cấp, nên Chính 

phủ ðài Loan ñã ñưa ra những chính sách bảo vệ người sản xuất các mặt hàng 

tiêu dùng trong nước và ñầu tư chủ yếu vào cơ sở hạ tầng ñể hỗ trợ công 

nghiệp hoá trong nước. Các chính sách ñó bao gồm kiểm soát nhập khẩu, thuế 

quan, tỷ giá hối ñoái ña cấp và ðồng tiền trong nước ñược ñánh giá cao hơn 

nhằm tạo ñiều kiện nhập khẩu kỹ thuật và hàng hoá vốn cần thiết. Hơn nữa, 

các doanh nghiệp nhà nước (SOE) nắm vị trí then chốt trong các ngành cơ 

khí, ñặc biệt là ngành công nghiệp nặng. Thay thế nhập khẩu ñã thành công 

theo nghĩa là sản xuất công nghiệp tăng gấp ñôi trong suốt những năm 1950 

với việc tăng trưởng nhanh trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao 

ñộng như dệt, quần áo, gỗ và sản phẩm da và xe ñạp. Tuy nhiên, giữa những 

năm 50, chiến lược thay thế nhập khẩu ñã bộc lộ những hạn chế ñối với tăng 

trưởng dựa vào thay thế nhập khẩu vào giữa những năm 1950. Do thị trường 
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nội ñịa nhỏ tốc ñộ tăng trưởng GDP giảm từ 9% trong nửa ñầu thập kỷ xuống 

tới 6,5% trong nửa sau thập kỷ 1950. Chi phí tài chính cho thay thế nhập khẩu 

lớn. Ngoài mức thâm hụt ngân sách Chính phủ do chi phí ñầu tư phát triển 

công nghiệp nặng, chính sách thương mại của ðài Loan ñã khuyến khích 

nhập khẩu công nghệ, hàng hoá vốn, và hàng hoá trung gian, nhưng lại không 

khuyến khích xuất khẩu. Sự mất cân ñối này dường như tồn tại trong suốt 

những năm 1950, và sự thâm hụt bất cân ñối ñó lại ñược tài trợ bởi sự viện trợ 

ồ ạt của Mỹ. 

Bảng 1.6: Các chỉ số kinh tế vĩ mô của ðài Loan, giai ñoạn (1952-1986) 

ðơn vị: % 

Các chỉ số 
1952-

1961 

1961-

1971 

1971-

1981 

1981-

1986 

Tốc ñộ tăng trưởng GNP trung bình hàng năm 

Tốc ñộ lạm phát trung bình hàng năm 

Tổng số ñầu tư trong nước (% trong GNP) 

Tỷ lệ tiết kiệm quốc gia (% trong GNP) 

Tỷ trọng xuất khẩu (% trong GNP) 

Tốc ñộ tăng trưởng xuất khẩu trung bình hàng năm  

Tỷ trọng nhập khẩu (% trong GNP) 

Tốc ñộ tăng nhập khẩu trung bình hàng năm  

Cán cân thương mại (% trong GNP) 

7,5 

8,8 

8,8 

8,5 

14,3 

5,4 

-5,5 

10,2 

3,3 

22,4 

21,9 

18,5 

23,5 

21,1 

17,7 

-5,5 

8,9 

11,6 

30,7 

32,1 

42,4 

13,8 

40,5 

11,9 

1,9 

7,6 

3,5 

22,2 

33,1 

50,3 

13,1 

38,2 

6,6 

12,1 

Nguồn: Ari Kokko(2002), Export led growth in East Asia: Lessons for Europe’s Transition 

Economies, tr.19 bảng 2.  
 

Việc Mỹ tuyến bố chấm dứt viện trợ vào giữa những năm 1960 ñã buộc 

Chính phủ ðài Loan phải xem xét lại chính sách phát triển của mình. Khi 

không còn nguồn viện trợ của Mỹ, ñiều quan trọng là phải tìm nguồn ngoại 

hối, và chiến lược phát triển chuyển sang hướng ngoại với việc xúc tiến ñẩy 

mạnh xuất khẩu như là mục tiêu mới của chính sách.  
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ðể thực hiện chiến lược hướng ngoại, Chính phủ ðài Loan ñã ñưa ra một 

loạt các chính sách hỗ trợ xuất khẩu và xúc tiến ñầu tư trực tiếp nước ngoài.  

Về chính sách tỷ giá hối ñoái, tỷ giá hối ñoái ña cấp ñược dần dần 

chuyển thành một tỷ giá thống nhất, và việc giảm giá ñồng nội ñịa khoảng 

60% ñã làm lợi cho xuất khẩu. ði ñôi với cải cách tỷ giá hối ñoái, Chính phủ 

ðài Loan tiến hành tự do hóa nhập khẩu. Việc ñưa ra chính sách “kép” ñã gây 

ra nhiều tranh luận do chủ trương này có thể làm giá hàng nhập sẽ leo thang 

do phải dùng nhiều ngoại tệ ñể nhập, do ñó ðài Loan sẽ bị ñe dọa bởi lạm 

phát trầm trọng. Nhưng những người cải cách cho rằng giá hàng nhập khẩu 

thay ñổi không phải chỉ do việc hạn chế số lượng nhập khẩu gây ra mà còn do 

nhu cầu trong nước ñối với hàng nhập này lớn hay nhỏ. Nhóm cải cách chứng 

minh việc cải cách tỷ giá hối ñoái nếu ñược tiến hành trong thời kỳ phân bổ 

nguồn lực tài chính hoặc kỹ thuật có thể làm cho mặt bằng giá cả nói chung 

giảm xuống chứ không phải tăng lên.  

Tóm lại, chính sách phá giá tiền tệ cùng với tự do hóa thương mại thực 

sự ñem lại kết quả tích cực ñối với ñịnh hướng xuất khẩu vì ñã ổn ñịnh ñược 

tình hình kinh tế trong nước và khuyến khích sự có mặt ngày càng nhiều ñầu 

tư nước ngoài.  

Về phát triển KH-CN, ðài Loan thành lập Viện Kỹ thuật Công nghiệp 

ðài Loan (ITRI) từ năm 1973. Viện có nhiệm vụ chủ yếu là lựa chọn công 

nghệ; thực hiện dự án nghiên cứu công nghệ, sau ñó những kết quả nghiên 

cứu công nghệ ñược bán cho các cơ sở sản xuất thường có quy mô nhỏ, không 

có ñủ khả năng tài chính, kỹ thuật tự tiến hành các hoạt ñộng nghiên cứu, 

triển khai. ITRI là một trong nhiều cơ sở nghiên cứu và triển khai nằm trong 

Khu công nghiệp khoa học Hsinchu (Tân Trúc). Với 5000 nhân viên trong ñó 

70% là các kỹ sư và các nhà khoa học ñược ñào tạo ở Mỹ, Anh, viện ñã thực 

hiện nghiên cứu chuyên sâu trong các ngành vi tính và vô tuyến viễn thông, 
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bán dẫn, vật liệu thay thế, năng lượng và hóa chất. Các phòng thí nghiệm ñược 

trang bị máy móc và thiết bị hiện ñại, cùng với chính sách thu hút chất xám của 

chính phủ, ðài Loan ñã trở thành nơi hội tụ của các nhà khoa học hàng ñầu của 

một số ngành. Số trí thức này (chủ yếu là người Hoa) ñóng vai trò hết sức quan 

trọng trong việc ñổi mới công nghệ, phát triển các ngành sản xuất xuất khẩu có 

hàm lượng kỹ thuật cao của ðài Loan trong hơn một thập kỷ qua.[20, 

tr.100,111] 

Uỷ ban Kế hoạch và Phát triển kinh tế của ðài Loan ñã ñề ra dự án ñiện 

tử 10 năm, trong ñó bao gồm cả ñào tạo chuyên gia, nhập khẩu công nghệ 

nước ngoài và tăng chi phí cho nghiên cứu, triển khai từ 0,4% lên 3% tổng giá 

trị sản phẩm bán ra năm 1986. Năm 1977, ðài Loan ñã áp dụng chế ñộ miễn 

thuế ñối với các hoạt ñộng triển khai, kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc 

kiểm tra ô nhiễm môi trường. Chính phủ ñã thành lập những cơ sở nghiên 

cứu, nhiều phòng thí nghiệm cho các dự án nghiên cứu công nghệ mới thuộc 

các ngành công nghiệp mũi nhọn ñòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao và vốn lớn. 

Khu công nghiệp Hsinchu (Tân Trúc) là một trong nhiều cơ sở nghiên cứu có 

cơ sở vật chất hiện ñại, tạo mọi ñiều kiện dễ dàng ñể các nhà khoa học sáng 

tạo và là nơi thu hút nhiều kiều dân ðài Loan ở hải ngoại trở lại làm việc ñể 

bảo toàn chất xám cho các ngành công nghiệp ñịa phương và ñào tạo ñội ngũ 

chuyên gia cũng như kỹ thuật viên có trình ñộ cho quốc gia.  

Về huy ñộng vốn, năm 1960, cùng với chính sách phá giá tiền tệ ñi kèm 

với tự do hóa nhập khẩu và chính sách sửa ñổi lãi suất tiết kiệm cho sát với tỷ 

lệ lạm phát giá ñã tạo cho ðài Loan một khối lượng vốn ñủ thỏa mãn nhu cầu 

tiền tệ trong nước. Những chính sách này, một mặt, khôi phục và khuyến 

khích thói quen tiết kiệm của người Trung Hoa, mặt khác tạo tiền ñề cho sự 

cất cánh kinh tế vào khoảng những năm 1963 – 1964. Tỷ lệ tiết kiệm trong 

nước thuần túy trong thu nhập quốc dân của ðài Loan năm 1955 chỉ ñạt 4,9% 

(so với Nhật 20,4%, Anh 9,8% và Mỹ 12,2%). ðến năm 1964 ñã lên tới 
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16,3% (so với 25,2% của Nhật, 11,2% của Anh và 9,8% của Mỹ). Năm 1980 

tỷ lệ tiết kiệm của ðài Loan lên tới 27% tổng sản phẩm quốc nội. Mặc dầu 

còn thấp so với Hồng Kông (30%), thấp hơn so với Singapore (48%) và Hàn 

Quốc (35%), chỉ tiêu ở ðài Loan vẫn còn cao hơn nhiều nếu so với một số 

nước công nghiệp mới khác (17% của Mêhicô, 20% của Thổ Nhĩ Kỳ). Kinh 

nghiệm của ðài Loan ñược ñúc kết là việc ñiều chỉnh lãi suất ñể hút vốn vào 

ngân hàng cũng là giải pháp chống lạm phát có ý nghĩa. Có thể nói, ðài Loan 

là một trong những ñiển hình của “cất cánh kinh tế”. Chính sách huy ñộng 

vốn bằng cách nâng lãi suất tiết kiệm ngân hàng ñã ñáp ứng nhu cầu tiền tệ ñể 

hỗ trợ cho sản xuất cũng như ñể nhập khẩu tất cả những gì cần thiết cho sản 

xuất xuất khẩu. Vòng tròn sản xuất hướng ra thị trường bên ngoài ñã ñược 

khép kín. Tổng lượng cung tiền tệ huy ñộng ñược nhờ chính sách lãi suất tiết 

kiệm hợp lý ñã ñáp ứng cân ñối với tổng cầu tiền tệ mà chính sách tự do hóa 

thương mại, khuyến khích xuất khẩu ñòi hỏi. Tất cả những giải pháp hữu hiệu 

này tạo thành khối hài hòa dẫn ðài Loan ñến thành công trong chiến lược 

công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu.  

Về thu hút ñầu tư nước ngoài (FDI), năm 1960, ñầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào ðài Loan chiếm trung bình là 93% trong tổng nguồn vốn từ bên 

ngoài. Trong những năm 1970, tổng lượng vốn bên ngoài có những thời ñiểm 

chiến tới 78,2% toàn bộ nguồn vốn. Do chính sách ưu tiên tư bản trong nước 

vào khu vực dịch vụ (tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch...) trong suốt 3 

thập kỷ công nghiệp hóa, ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào ðài Loan chủ yếu 

chảy vào khu vực công nghiệp chế tạo. Từ năm 1952 ñến năm 1986, trừ 15% 

vốn ñầu tư nước ngoài vào khu vực dịch vụ, số còn lại ñược thu hút vào công 

nghiệp chế tạo, ñặc biệt các ngành chế tạo máy, thiết bị và công cụ ñồ ñiện và 

ñiện tử, các sản phẩm kim loại, hóa chất, quặng, kim loại màu. Tuy nhiên, 

những năm tiếp theo, ðài Loan ñã tiến hành cải cách ngành dịch vụ trong ñó 

ñiểm quan trọng là mở cửa ngành dịch vụ cho ñầu tư trực tiếp nước ngoài, tự 
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do hóa các hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ ñể không chỉ ñáp ứng những yêu 

cầu phát triển cân ñối mà còn dần dần ñưa ðài Loan trở thành trung tâm tài 

chính trong khu vực. Năm 1960, ñầu tư trực tiếp ở ðài Loan ñạt ñược 34,6 

triệu USD, năm 1965 lên tới 5,15 tỷ USD, tăng 34% so với năm 1960, trong 

ñó 70% ñầu tư vào công nghiệp chế tạo, 20% ñầu tư vào khu vực dịch vụ, với 

tổng số dự án lên tới 389. ðầu tư trực tiếp nước ngoài ñóng vai trò rất quan 

trọng trong quá trình tạo vốn cho công nghiệp hóa.  

Cũng như Hàn Quốc việc xây dựng các khu chế xuất có vai trò quan 

trọng trong lĩnh vực thu hút ñầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ ở 

ðài Loan. Do vậy, năm 1966 ðài Loan thiết lập khu chế xuất Kaohsiung, ñầu 

năm 1970 có thêm hai khu chế xuất nữa ñược thành lập, ñó là khu chế xuất 

Nantze (1970) và khu chế xuất Taichung (1971). 

Thuế quan và các biện pháp kiểm soát nhập khẩu hàng hoá vốn và hàng 

hoá trung gian ñược các nhà xuất khẩu sử dụng ñã bị loại bỏ. Một gói các biện 

pháp khuyến khích về thể chế, tài chính lớn - bao gồm tín dụng rẻ dành cho 

xuất khẩu, miễn thuế thu nhập và bảo hiểm xuất khẩu rẻ ñược áp dụng ñể 

khuyến khích xuất khẩu. Hội Thương mại Hải ngoại Trung hoa (CETRA) 

ñược thành lập ñể cung cấp dịch vụ tiếp thị quốc tế ñặc biệt cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp không có khả năng tiến hành các 

hoạt ñộng tiếp thị quốc tế. ðầu tư trực tiếp nước ngoài cũng ñược xúc tiến 

mạnh. Ngoài chế ñộ thương mại phi thuế quan và thuế quan, thì các nhà ñầu 

tư cũng ñược hưởng chế ñộ miễn thuế thu nhập công ty trong 5 năm và những 

năm tiếp theo chỉ phải nộp tối ña là 25% thuế. Chính phủ cũng tiến hành giảm 

dần bảo hộ của thị trường trong nước. 

Những chính sách và biện pháp ñược thực hiện trong giai ñoạn công 

nghiệp hóa hướng về xuất khẩu nêu trên ñã mang lại những kết quả và thành 

công cho ðài Loan. Bảng 1.7 trên cho thấy hoạt ñộng trao ñổi mậu dịch của 

ðài Loan ñược cải thiện rõ rệt so với trước khi thực hiện chính sách tác ñộng 
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vào tiền tệ và ngoại thương. Năm 1973, số dư trong cán cân thương mại lên 

tới 766 triệu USD. Giá trị xuất khẩu của ðài Loan năm 1980 ñạt 19,575 tỷ 

USD, tăng gấp 200 lần so với năm 1954 thời kỳ ðài Loan bắt ñầu chiến lược 

công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. Còn một ñiểm nữa có thể nhận thấy là 

mức tăng trung bình hàng năm của nhập khẩu giữa hai thập kỷ 50 và 60 chỉ 

gấp 2 lần, trong khi mức tăng xuất khẩu gấp nhiều lần. ðiều ñó chứng tỏ 

chính phủ ðài Loan rất thận trọng ñối với nhập khẩu, thực thi chính sách tự 

do hóa có lựa chọn và hợp lý, ñồng thời với chính sách tỷ giá hiệu quả.  
 

Bảng 1.7: Ngoại thương của ðài Loan, giai ñoạn (1950 – 1980) 

Năm 
Xuất khẩu 

(triệu USD) 

Tốc ñộ tăng 

trưởng trung 

bình hàng năm 

của XK (%) 

Nhập khẩu 

(triệu USD) 

Tốc ñộ tăng 

trưởng trung 

bình hàng năm 

của NK (%) 

Cán cân 

thương mại 

1950 93,1  123,9  -30,8 

1955 127,1 5,8  184,7 8,7 -57,6 

1960 164,0  288,5  122,5 

1965 450,8 24,5 517,2 16,9 -66,4 

1970 1.468,6  1.363,4  105,2 

1975 5.304,1 29,6 5.558,6 30,4 -254,5 

1980 19.575  19.428,0  147,0 

Nguồn: Arnold C. Harberger, (1984) World Economic Growth Institute for Contemporory 

Studies, Sanfrancisco, California, tr.308 
   

1.4.3. Một số kinh nghiệm từ công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu 

ở Hàn Quốc và ðài Loan 

Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Hàn Quốc và ðài Loan ñã ñể 

lại cho chúng ta một số bài học kinh nghiệm sau: 

Thứ nhất, Nhà nước ñóng vai trò quan trọng trong việc hoạch ñịnh 

chính sách công nghiệp hóa và ñiều hành kinh tế vĩ mô, chiến lược tạo vốn, 

nâng cao hiệu quả ñầu tư, chính sách phát huy nguồn lực con người, mở rộng 
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quan hệ ñối ngoại. Nhà nước không chỉ phát huy nội lực mà còn khai thác tốt 

các yếu tố ngoại lực tạo ñược tăng trưởng kinh tế cao.  

Thứ hai, việc lựa chọn mô hình công nghiệp hóa có một ý nghĩa quyết 

ñịnh ñối với sự phát triển kinh tế ở các nước ñang phát triển. Các nước này 

ñều lựa chọn chiến lược theo hai giai ñoạn về cơ bản phù hợp với ñiều kiện 

kinh tế - xã hội của họ. Trong từng giai ñoạn, mỗi chiến lược ñều có vị trí 

quan trọng và những mặt mạnh và những ñiểm hạn chế. Do vậy, việc chọn 

thời ñiểm ñể ñiều chính chiến lược phát triển có ý nghĩa rất quan trọng. Việc 

2 nước nói trên chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu 

khi những ñiều kiện trong nước và trên thế giới có nhiều thay ñổi thích hợp, 

có tác ñộng tới cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Do vậy, việc lựa chọn thời 

ñiểm chuyển sang chiến lược mới sẽ tạo nên cú hích cho sự phát triển kinh tế.  

Thứ ba, nếu như ðài Loan biết dựa vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ với 

sự khuyến khích và hỗ trợ của nhà nước ñể hình thành nên chuỗi xí nghiệp hoạt 

ñộng liên hoàn với nhau; biết nắm thời cơ ñể nhanh chóng ñi vào một số ngành 

hiện ñại như ñiện tử, công nghiệp thông tin, hóa dầu...thì Hàn Quốc tiến hành 

theo một con ñường khác lại bắt ñầu từ công nghiệp nặng và hóa chất... 

Thứ tư, Trong quá trình công nghiệp hóa, các nước Hàn Quốc và ðài 

Loan rất coi trọng phát triển giáo dục, khoa học công nghệ. ðây là những vấn 

ñề cực kỳ quan trọng trong thời kỳ ñầu khi tiến hành CNH vẫn dựa trên lợi 

thế so sánh giản ñơn. Nhưng khi ñất nước phát triển ñến một ngưỡng, khi lợi 

thế cạnh tranh giản ñơn không còn nữa thì ñiều hết sức quan trọng ñối với 

một quốc gia là phải tạo ra cho mình một lợi thế cạnh tranh ñộng.  

Thứ năm, mặc dù Hàn Quốc và ðài Loan ñã tập trung vào mục tiêu 

tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện ñời 

sống nhân dân, nhưng vấn ñề bảo vệ môi trường lại bị sao nhẵng. Hàn Quốc 

và ðài Loan sau này ñã phải ñiều chỉnh ñể phát triển bền vững.  
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Kết luận chương 1 

 

 Luận án ñã hệ thống hoá và làm rõ khái niệm, bản chất và nội dung 

của công nghiệp hóa. Qua ñó thấy ñược rằng công nghiệp hóa là vấn ñề có 

tính quy luật và tất cả các nước trên thế giới muốn phát triển ñều phải ñi theo 

con ñường này. Trong chương 1, luận án ñề cập tới các mô hình công nghiệp 

mà các nước ñang phát triển trên thế giới ñã trải qua. Mô hình công nghiệp 

hóa thay thế nhập khẩu và mô hình CNH hướng về xuất khẩu. Các khía cạnh 

như mục tiêu, chính sách và biện pháp, thành công ñạt ñược và hạn chế của 

các mô hình ñã ñược phân tích và rút ra kết luận. Từ ñó, có thể nhận thấy rằng 

không thể cứng nhắc ñi theo một mô hình trong thế giới ñầy biến ñộng như 

hiện nay. Chương 1 cũng ñã khái quát quá trình công nghiệp hóa hướng về 

xuất khẩu của Hàn Quốc và ðài Loan ñể rút ra ñược những bài học kinh 

nghiệm trong việc vận dụng mô hình công nghiệp hóa ñể phát triển ñất nước.   
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CHƯƠNG 2 

 QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ 

 XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN 

 
2.1. KHÁI QUÁT VỀ ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 

THÁI LAN 

2.1.1. ðiều kiện tự nhiên 

Thái Lan nằm ở giữa khu vực ðông Nam Á, có diện tích là 514.000 

Km2, nhờ ñó, có thể kiểm soát ñược hầu hết các con ñường lớn từ Châu Á tới 

Malaysia và Singapore. Do Thái Lan nằm ở vị trí 15 vĩ ñộ Bắc và 100 kinh ñộ 

ðông, nên chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa. Thái Lan là một ñất nước có 

các cao nguyên mầu mỡ và ñược chia thành bốn vùng và 75 tỉnh.  

Thái Lan có chung biên giới ñường bộ với các quốc gia Cămpuchia, Lào, 

Malaysia và Myanmar. Về mặt ñịa hình, Thái Lan có các dãy núi nằm dọc theo 

sườn phía Bắc, cao nguyên gò ñồi phía ðông Bắc (Cao nguyên Khorat nổi tiếng) 

ñược gọi là cánh ñồng miền trung. ðiểm cao nhất của Thái Lan là Doi Inthanon 

có ñộ cao 2576 và ñiểm thấp nhất là vịnh Thái Lan có ñộ cao là O.  

Về sông ngòi, Thái Lan có hai con sông lớn chảy qua ñất nước ñó là 

sông Chao Phraya và sông Moon. Con sông Chao Phraya chảy vào vịnh Băng 

Cốc và con sông Mun chảy ra Biển. 

Thái Lan ñược chia thành bốn khu vực như sau:  

- Khu vực Bắc Thái Lan: Là khu vực ñồi núi và thời tiết mát mẻ, tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng cây vải và nho. Vùng này chiếm 1/3 

diện tích ñất nông nghiệp và 22% dân số, hầu hết là người thuộc các dân tộc 

miền núi. Các dãy núi trải dài về phía Nam có nguồn cây lâm sản quý là gỗ 

tếch. Các con sông chính ở vùng này là Ping, Nang, Yom và Nan tạo nên 

những thung lũng lớn thuận lợi cho trồng trọt. Năng suất cây trồng ở ñây 
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thường thấp hơn các nơi khác, trung bình chỉ bằng 1/3 của cả nước và bằng 

15% của vùng ñồng bằng trung tâm.  

- Vùng ðông Bắc Thái Lan là khu vực thường bị lũ lụt và sản xuất nông 

nghiệp không hiệu quả lắm. Khu vực này thường phải chịu mùa khô dài và 

không trồng ñược gì ngoài cây cỏ thưa thớt. Khu vực ðông Bắc bao gồm cao 

nguyên Khorat và một vài núi thấp, chiếm 40% diện tích ñất nông nghiệp và 

34% dân số cả nước, chủ yếu là người Lào và Khơ me. Lúa ñược trồng dọc 

theo ba con sông chính: Moon, Chee và Pao. ðây là vùng không thuận lợi cho 

trồng lúa, mưa ít về mùa khô và lũ lụt thường xảy ra nhiều trong mùa mưa. 

Năng suất nông nghiệp thấp hơn bình quân của cả nước và chủ yếu là nông 

nghiệp tự cung, tự cấp, kinh tế hàng hóa chậm phát triển. Do không thuận lợi 

cho việc trồng lúa nên người dân phát triển trồng các loại cây sắn, dừa, lạc và 

một số cây công nghiệp khác.  

- Khu vực miền Trung Thái Lan: Vùng này là khu vực sản xuất hiệu quả 

nhất của Thái Lan và thường ñược gọi là vựa lúa của Châu Á. Thủ ñô Băng 

Cốc nằm trong khu vực này và chiếm 1/5 diện tích ñất trồng trọt và 32% dân 

số cả nước. Vùng này ñất ñai phì nhiêu màu mỡ, rất thuận lợi cho sản xuất 

nông nghiệp, ñặc biệt là trồng lúa nước. Các cánh ñồng bằng phẳng ñược bồi 

ñắp bởi ba con sông lớn là Chaophaya, Mekong và Thachin, ñược coi là vựa 

thóc của thế giới. Ngoài lúa, các loại cây như: ngô, lúa miến, bông, ñậu, 

ñường mía, sắn cũng ñược trồng phổ biến. Từ lâu thủy lợi ñã ñược chú trọng,  

các công trình thủy lợi tưới tiêu nước dọc theo các con sông Chaophya và 

Mekong ñã tạo nên một trong những hệ thống tưới tiêu lớn, bao phủ một diện 

tích rộng 5,7 triệu rai (1ha = 6,25 rai). Năng suất lúa ở vùng này cao hơn năng 

suất lúa trung bình của cả nước khoảng 10%.  

- Khu vực miền Nam Thái Lan là một bán ñảo hẹp, không có các sông 

lớn và chủ yếu là vùng núi. Khu vực này mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, ñất ñai 

thuận lợi cho trồng cao su, một số cây công nghiệp và cây ăn quả.  
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Về thời tiết và khí hậu, Thái Lan có khí hậu nhiệt ñới gió mùa với nhiệt 

ñộ dao ñộng từ 190C tới 380C. Tháng 5 và tháng 7 là mùa mưa trong khi ñó 

tháng 11 và tháng 12 là những tháng khô ráo. Ở khu vực ðông Bắc mùa khô 

ráo thường kéo dài hơn.  

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, thủy sản như thiếc, cao 

su, gỗ, chì, tungsten, tantalun, flo, lignite, gypsum, gas tự nhiên, cá và ñất 

canh tác là những nguồn tài nguyên chủ yếu của Thái Lan. 

2.1.2. ðiều kiện kinh tế - chính trị - xã hội  

Vương quốc Thái Lan, với tên chính thức trước ñây là Siam, nằm ở khu 

vực ðông Nam Châu Á. Vua và Hoàng gia rất ñược kính trọng ở Thái Lan.  

Về chính trị,  theo Hiến pháp, vua Thái Lan không có quyền lực, nhưng 

là người bảo hộ Phật giáo ở Thái Lan. Hiến pháp qui ñịnh Thủ tướng là người 

ñứng ñầu Chính phủ do vua chỉ ñịnh sau khi ñược thượng viện và hạ viện 

thống nhất thông qua. Quyền ñiều hành thực tế là Thủ tướng – Nghị viện – 

Hoàng gia. Nghị viện có hai viện: thượng viện có 200 ghế và hạ viện có 500 

ghế. Các thành viên của hai viện này ñược bầu theo qui trình phổ thông. 

Nhiệm kỳ của hạ viện là 4 năm, còn thượng viện là 6 năm. Cơ cấu tư pháp 

của Thái Lan công nhận Tòa Án tối cao là cơ quan cao nhất.  

Về kinh tế, tốc ñộ tăng trưởng của nền kinh tế Thái lan ñã từng ñạt tới 

9%/năm. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng năm 1997 ñã tác 

ñộng mạnh vào nền kinh tế của Thái Lan và buộc chính phủ phải ñưa ra nhiều 

biện pháp kinh tế trong ñó có thả nổi ñồng tiền. Tỷ lệ tăng trưởng ñã bị chững 

lại trong năm 2001 do suy thoái kinh tế toàn cầu. Thái Lan xuất khẩu các 

sản  phẩm chủ yếu như gạo, hàng dệt, cao su, ñá quí, ñồ ñiện và các sản phẩm 

khác. Lúa là cây lương thực quan trọng của Thái Lan. Các ngành công nghiệp 

như máy tính, ñồ ñiện ñóng góp quan trọng vào GDP của Thái Lan. Thái Lan 

là nước xuất khẩu gạo lớn nhất trên thế giới và 55% diện tích ñất canh tác 

dùng ñể trồng lúa.  
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Thái Lan là nước duy nhất ở ðông Nam Á không bị chủ nghĩa thực dân 

ñô hộ, còn ñược gọi là Vương quốc Siam. Trong ngôn ngữ Thái, từ Thái có 

nghĩa là “tự do”, tên Thái Lan có nghĩa là “Miền ñất của tự do”.  

Thái cũng là tên của nhóm dân tộc ña số và lớn nhất bao trùm toàn bộ 

Thái Lan và có mặt ở hầu khắp các nước trong khu vực ðông Nam Á. ¾ dân 

số Thái Lan là người gốc Thái sống trước ñây ở vùng ñồi núi phía Bắc.  

Về văn hóa, Thái Lan có một nền văn hóa ñược hình thành bởi nguyên 

lý tôn giáo và vật chất hóa thông qua nghệ thuật. Do vậy, văn hóa của Thái 

Lan ña dạng và cởi mở. Ngôn ngữ tiếng Thái khá ổn ñịnh. Trong ngôn ngữ 

Thái, cũng có nhiều phương ngữ khác nhau, nhưng có thể tiếp cận và giao lưu 

ñược với nhau.  

Về dân số, Thái Lan có 66.482.595 người năm 2008, mật ñộ dân số 130 

người trên km2, với tỷ lệ tăng dân số là 0,68%. Dân số Thái Lan ñược phân bố 

như sau, ngoài 33,7% dân số sống ở miền Trung Thái Lan (kể cả Băng Cốc), 

34% dân số sống ở vùng ðông Bắc gồm chủ yếu là người Thái, người Lào, và 

người Isan. Trong khi ñó, 13,3% dân số sống ở các tỉnh phía Nam, và 18,8% 

dân số sống ở các vùng miền núi phía Bắc.  

2.2. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA THAY THẾ 

NHẬP KHẨU CỦA THÁI LAN GIAI ðOẠN (1959 -  1972) 

Sau chiến tranh thế giới thứ II, hàng loạt những nước trong khu vực 

ðông Nam Á ñã giành ñược ñộc lập chính trị. Các chính sách ñưa ra ñều tập 

trung vào tiến trình công nghiệp hóa nhanh vốn ñược coi là biểu trưng của 

hiện ñại hóa và ñộc lập kinh tế. Các nước này cho rằng, công nghiệp hóa giúp 

cho cải thiện ñược tình trạng mất cân bằng kinh tế và tạo việc làm cho lực 

lượng lao ñộng.  

Vào những năm 1950, các nước trong khu vực ASEAN ñều nghèo và 

kém phát triển, thiếu vốn, công nghệ, lao ñộng có tay nghề và cơ cấu hạ tầng 
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vật chất và thiết bị yếu. Do vậy, ñầu vào trong khu vực chế tạo hiện ñại như 

vốn, công nghệ, và các thiết bị trung gian và kỹ năng quản lý ñều phải nhập. 

ðồng thời các nước cũng tiến hành biện pháp bảo hộ thuế quan và hạn chế số 

lượng nhập khẩu ñể bảo vệ ngành công nghiệp nội ñịa “non trẻ” tránh cạnh 

tranh bên ngoài. Trong giai ñoạn ñầu của công nghiệp hóa, các ngành công 

nghiệp chỉ tập trung chủ yếu vào chế tạo hàng tiêu dùng thành phẩm mà thị 

trường trong nước sẵn sàng tiêu thụ.   

Thái Lan bắt ñầu tiến hành công nghiệp hóa vào năm 1959 bằng việc 

thành lập Công ty Tài chính ðầu tư Thái Lan (IFCT), và thành lập Ủy ban ðầu 

tư (Board of Investment - BOI), là cơ quan thực hiện các chính sách của chính 

phủ liên quan ñến ñầu tư công nghiệp. Kể từ khi thiết lập cơ quan xúc tiến ñầu 

tư, tốc ñộ tăng trưởng của khu vực công nghiệp ñã tăng trung bình từ 5,3%/năm 

thời kỳ 1950-1959 lên 10,8%/năm trong thời kỳ 1960-1972. Tỷ trọng công 

nghiệp trong GDP cũng tăng từ 11,9%  năm 1950 lên tới 17% năm 1970.  

Trước năm 1960, vai trò phát triển công nghiệp thuộc trách nhiệm của 

các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất ra các sản 

phẩm tiêu dùng trong nước thiếu. Tuy nhiên, họat ñộng của các doanh nghiệp 

nhà nước không hiệu quả và thua lỗ cộng với thâm hụt nghiêm trọng của cán 

cân thanh toán.   

2.2.1. Chính sách công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu 

Luật xúc tiến ñầu tư năm 1960 là sự khởi ñầu của Chính sách công 

nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 

lần thứ nhất (1961-1966) tập trung ñể thực hiện chính sách này. Tập trung 

trước hết vào ñầu tư cơ sở hạ tầng xã hội.  

ðể huy ñộng các công ty trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt 

ñộng công nghiệp ở Thái Lan, Chính phủ Thái Lan ñã hỗ trợ các ngành công 

nghiệp theo qui mô khác nhau nhằm ñáp ứng nhu cầu của thị trường nội ñịa. 
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Nhà nước không tham gia vào các hoạt ñộng cạnh tranh với những doanh 

nghiệp tư nhân và chỉ theo ñuổi chính sách ñặt ra trong Luật xúc tiến ñầu tư 

công nghiệp năm 1962. Nhà nước chỉ can thiệp vào các lĩnh vực liên quan ñến 

kiểm soát chất lượng. 

Chính sách thay thế nhập khẩu ñược khởi xướng trong Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội lần thứ 1 và vẫn ñược tiếp tục thực hiện trong Kế hoạch 

lần thứ 2 (1967-1971). Tuy nhiên trong kế hoạch 5 năm lần thứ 2, người ta ñã 

chú ý nhiều hơn ñến các hoạt ñộng công nghiệp sử dụng nhiều nguyên nhiên 

liệu thô và lao ñộng giản ñơn. Chính phủ cũng nỗ lực ñể làm giảm việc nhập 

khẩu các mặt hàng trung gian.  

Trong hơn thập kỷ theo ñuổi chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập 

khẩu, Uỷ Ban ñầu tư Thái Lan (BOI) ñã ñưa ra hàng loạt chính sách ưu ñãi, 

tiến hành biện pháp bảo hộ thuế quan và thực hiện cơ cấu thuế leo thang ñể 

khuyến khích ngành chế biến, chế tạo. Tuy vậy, các biện pháp khuyến khích 

này ñã “bóp méo” cơ cấu công nghiệp trong nước, vì các ngành công nghiệp 

thay thế nhập khẩu ñược ñối xử “thiên vị” hơn so với các ngành công nghiệp 

hướng về xuất khẩu.  

Chính phủ Thái Lan áp dụng chính sách xúc tiến ñầu tư mở ñể khuyến 

khích khu vực tư nhân tham gia vào việc phát triển các ngành công nghiệp 

thay thế nhập khẩu. Uỷ Ban ðầu tư Thái Lan (BOI) thành lập trong năm 1959 

nhằm xác ñịnh doanh nghiệp ñược ưu ñãi theo Luật Xúc tiến ðầu tư (năm 

1960). Các biện pháp xúc tiến ñó bao gồm nhiều loại, trong ñó phải kể ñến 

những ưu ñãi về thuế ñối với các mặt hàng máy, thiết bị, nguyên liệu và sản 

phẩm trung gian nhập khẩu ñầu vào cần thiết cho việc lắp ráp hay sản xuất ra 

những sản phẩm thay thế cho các hàng hóa tiêu dùng.  

Các chính sách ưu ñãi ñó có liên quan ñến các nhóm ngành và các hoạt 

ñộng công nghiệp khác nhau, có thể phân chia thành 3 nhóm chính ñược 

hưởng chính sách ưu ñãi như:  
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-  Nhóm A bao gồm các ngành công nghiệp cần nhiều vốn như công 

nghiệp hoá chất, chế tạo thiết bị ñiện, công nghiệp ôtô và ñóng tầu;  

-  Nhóm B là các ngành công nghiệp lắp ráp như lắp ráp các thiết bị vận 

tải, lắp ráp máy nông nghiệp, lắp ráp các thiết bị ñiện và các mặt hàng tương tự;  

-  Nhóm C là các ngành công nghiệp và dịch vụ cần nhiều lao ñộng 

gồm công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp dệt may và giày dép, kinh 

doanh khách sạn và vận chuyển tầu biển quốc tế.  

Các ngành công nghiệp ở cả 3 nhóm ñều ñược miễn thuế thu nhập 

trong thời hạn 5 năm, các ngành công nghiệp nhóm A thường nhận ñược mức 

ưu ñãi cao nhất. Ưu ñãi ở 3 cấp như sau:  

-  Nhóm A ñược miễn trừ toàn bộ thuế nhập khẩu, thuế doanh nghiệp và 

bán sản phẩm trong 5 năm; 

-  Nhóm B ñược miễn 50% thuế nhập khẩu, thuế doanh nghiệp và bán 

hàng trong 5 năm; 

-  Nhóm C ñược miễn 1/3 thuế nhập khẩu, thuế kinh doanh và bán hàng 

trong 5 năm. 

Kết quả là các công ty ña quốc gia ở Thái Lan bắt ñầu thích nghi với 

chính sách ñầu tư và thương mại ñưa ra. Do vậy, các dòng ñầu tư ñổ vào Thái 

Lan trong thập kỷ 1960, 1970 ñều hướng vào các ngành công nghiệp tiêu 

dùng thay thế nhập khẩu. Luật Xúc tiến ðầu tư (1960) ñược sửa ñổi nhiều lần 

trong năm 1965, năm 1968 và năm 1972 theo hướng ưu ñãi dành cho các 

ngành của nhóm A và nhóm B.  

ðầu những năm 1960, Thái Lan luôn ñi theo cách tiếp cận “thân thiện 

với thị trường” trong việc thu hút các nhà ñầu tư nước ngoài vào các ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo. Mặc dù không có sự phân biệt và các nhà ñầu 

tư nước ngoài có thể tham gia vào hầu hết các ngành kinh doanh, nhưng cũng 

có những giới hạn pháp lý dành cho sở hữu của người nước ngoài trong các 
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ngân hàng thương mại, bảo hiểm, các doanh nghiệp ñánh bắt cá, thương mại, 

kinh doanh hàng không, vận tải thương mại, xuất khẩu hàng hóa và các doanh 

nghiệp khác. Nói chung, những giới hạn này không chỉ áp dụng riêng cho các 

nhà ñầu tư nước ngoài, mà ngay cả các nhà ñầu tư trong nước cũng phải xin 

phép các cơ quan chính phủ khi muốn thực hiện các hoạt ñộng này.  

2.2.2. Kết quả và hạn chế 

Trong hầu hết các nước ñang phát triển, việc mở rộng các ngành công 

nghiệp thay thế nhập khẩu là nhằm ñáp ứng yêu cầu trong nước ñối với các 

mặt hàng dệt may, giầy dép, một số mặt hàng chế biến thực phẩm và các hoạt 

ñộng sử dụng nhiều lao ñộng giản ñơn. Sau ñó, tăng trưởng giảm ñi và chi phí 

ñầu tư thêm trong các hoạt ñộng thay thế nhập khẩu mới tăng lên. ðặc ñiểm 

trên có thể áp dụng cho Thái Lan. Trong những năm 1960 và giữa những năm 

1970, tăng trưởng khu vực chế biến và chế tạo nhanh với tốc ñộ trung bình 

hàng năm ñạt 11,2%. Kết quả là, tỷ lệ của khu vực chế biến, chế tác trong 

GDP tăng nhanh từ 11,6% những năm 1950 lên 14,2% trong những năm 1960 

và 18,6% nửa ñầu của thập kỷ 1970.  

Nhìn chung việc giảm nguồn thu ngoại tệ do giá dầu thế giới tăng ñã 

tác ñộng mạnh lên tốc ñộ tăng trưởng ngành chế biến, chế tạo trong quá trình 

thực hiện công nghiệp hoá thay thế hàng nhập khẩu của Thái Lan. Bởi vì, 

chiến lược công nghiệp hoá thay thế hàng nhập khẩu ñã làm giảm ñáng kể 

việc nhập khẩu hàng tiêu dùng, và thay vào ñó bằng việc nhập khẩu những 

mặt hàng vốn và nguyên liệu. Sự phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu và 

hàng hoá trung gian ñã tạo ra nhu cầu lớn ñối với ngoại tệ. Chừng nào ñất 

nước còn duy trì khả năng thu ñược ngoại tệ, thì còn có thể duy trì tăng 

trưởng chế biến, chế tác thay thế hàng nhập khẩu.  

Trong suốt thời kỳ công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu, quá trình công 

nghiệp hoá của Thái Lan bắt ñầu bằng việc mở rộng ngành chế biến, chế 

tác trong lĩnh vực dệt và may mặc, thiết bị vận tải, các ngành công nghiệp 
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thép cơ bản và các sản phẩm hoá chất. Trong bảng 2.1, các ngành công 

nghiệp dệt là một phần của chế biến, chế tác có tỷ trọng tăng nhanh từ 1,7% 

năm 1950 lên tới 13,1% năm 1970. Tương tự, tỷ trọng các ngành công nghiệp 

thiết bị vận tải ô tô tăng từ 0,4% lên 8,3% trong cùng thời kỳ. Ngành công 

nghiệp may mặc tăng nhanh hơn so với toàn bộ các ngành chế tạo, do ñó tỷ 

trọng tăng nhẹ từ 7,4% năm 1950 lên tới 9,3% năm 1975.  

Bảng 2.1: Cơ cấu ngành của ngành chế biến, chế tạo Thái Lan, giai ñoạn 

(1950-1976) 

ðơn vị: % trong Tổng giá trị tăng 

Ngành 1950 1967-1970 1971-1976 

Thực phẩm và nước giải khát 47,4 34,7 24,2 

Thuốc lá 13,6 8,8 7,6 

Hàng dệt 1,7 7,5 12,2 

Quần áo 7,4 6,0 9,3 

Da, sản phẩm da, giầy dép 7,5 3,3 2,2 

Gỗ và sản phẩm gỗ 8,9 2,2 3,5 

ðồ dùng trong gia ñình  0,9 0,9 1,4 

Giấy và các sản phẩm giấy 0,4 2,3 1,3 

In, xuất bản, và các ngành liên quan 2,6 0,9 1,5 

Hóa chất, các sản phẩm hóa chất 0 2,4 3,6 

Lọc dầu, các sản phẩm dầu 0,4 5,9 7,8 

Các sản phẩm cao su và nhựa 1,7 6,0 2,6 

Các sản phẩm khai khoáng và phi kim loại  0,1 6,0 3,9 

Các ngành công nghiệp luyện kim 0 1,9 2,1 

Các sản phẩm kim loại chế biến, chế tạo  0 0,9 2,6 

Máy móc 0,4 2,1 2,8 

Máy ñiện và vật tư 6,4 1,4 1,8 

Thiết bị giao thông vận tải 0,4 5,1 7,2 

Các ngành công nghiệp cơ khí khác 0,2 1,6 2,5 

Tổng giá trị gia tăng 100 100 100 

Nguồn: Ủy ban phát triển kinh tế xã hội Thái Lan (NESDB) 
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Ngoài ra, nhiều ngành công nghiệp thay thế hàng nhập khẩu bắt ñầu có 

cơ hội tiếp cập dễ dàng các cơ hội do thay thế nhập khẩu tạo ra. Việc mở rộng 

ngành công nghiệp Thái Lan diễn ra trong ngành sử dụng nhiều lao ñộng như 

là công nghiệp dệt. Tương tự, ngành công nghiệp ôtô Thái Lan bắt ñầu với 

việc chế tạo các linh kiện ñơn giản, trong khi ñó nó dựa chủ yếu vào nhập 

khẩu các linh kiện phức tạp ñặc biệt là máy.  

Các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu không góp phần tạo ra ñược 

nhiều việc làm. Giữa những năm 1970, việc làm trong ngành chế biến, chế tạo 

có xu hướng tăng lên. Tỷ trọng việc làm của khu vực chế biến, chế tạo tăng từ 

4,5% năm 1970 lên ñến khoảng 8,4% năm 1975. 

Các chính sách thương mại của Thái Lan trong giai ñoạn (1955-1970) 

là tổng hợp của sự hỗ trợ ñối với xuất khẩu dựa vào nguồn tự nhiên và bảo hộ 

công nghiệp thay thế nhập khẩu. Bảo hộ thuế quan vẫn ñược giữ ổn ñịnh cho 

tới tận cuối năm 1960. Những biện pháp khuyến khích ñối với sản phẩm nội 

ñịa bao gồm miễn thuế và các hình thức ưu ñãi khác do Uỷ ban ñầu tư (BOI) 

quyết ñịnh. Thuế danh nghĩa ñối với mặt hàng tiêu dùng là từ 25-30% và thuế 

ñối với máy móc và ñầu vào trung gian thường là từ 13-15%, thấp hơn hầu 

hết các nước ñang phát triển khác.  

Thành công của chiến lược công nghiêp hoá thay thế nhập khẩu của 

Thái Lan bị hạn chế bởi qui mô thị trường nội ñịa. Việc mở rộng công nghiệp 

trong giai ñoạn ñầu ñạt ñược tốc ñộ nhanh nhờ thị trường trong nước ñược 

bảo hộ. Song, tiềm năng ñể tiến hành công nghiệp hóa ñã bắt ñầu cạn dần do 

thị trường nội ñịa có giới hạn. Tầm quan trọng của thay thế nhập khẩu với tư 

cách là một nguồn tăng trưởng công nghiệp bắt ñầu suy giảm, trong lúc ñó 

việc mở rộng thêm lại bị hạn chế bởi sự tăng chậm chạp của nhu cầu nội ñịa.  

Sự bảo hộ ñã giúp các ngành công nghiệp “non trẻ” trưởng thành ñể có 

thể cạnh tranh trên thế giới. Tuy nhiên, bắt ñầu có sự hoài nghi về khả năng 

tồn tại của bảo hộ. Trong nhiều trường hợp, các biện pháp bảo hộ thiên về 

khuyến khích việc xây dựng các nhà máy nhỏ, không kinh tế và không 
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khuyến khích cắt giảm chi phí, gia tăng năng suất và cải tiến chất lượng sản 

phẩm. Thay vì giảm các khó khăn trong cán cân thanh toán, thông qua tiết 

kiệm ngoại hối, thì xu hướng sản xuất hàng hoá thay thế nhập khẩu lại có 

chiều hướng làm trầm trọng thêm, không phải chỉ vì chuyển hướng nguyên 

liệu ra khỏi ngành sản xuất xuất khẩu, mà còn vì làm cho khu vực chế tạo 

ngày càng lệ thuộc vào tư bản và hàng hoá trung gian nhập ngoại. Xu hướng 

thay thế nhập khẩu ñã gây thêm khó khăn cho cán cân thanh toán ở Thái Lan.  

Trong tiến trình CNH thay thế nhập khẩu, việc nhập khẩu các mặt hàng 

tiêu dùng thành phẩm ñược thay thế bằng việc gia tăng nhập khẩu tư liệu sản 

xuất và trang thiết bị. Bản thân việc thay ñổi cầu ñối với hàng hóa nhập khẩu 

này có những tác ñộng nghiêm trọng ñối với sự tăng trưởng công nghiệp. Khi 

việc thay thế nhập khẩu ñược triển khai, việc ñiều chỉnh nhập khẩu ở thời 

gian xuất khẩu làm giảm số lượng máy móc và trang bị công nghiệp, dẫn ñến 

sự sụp ñổ của tiến trình công nghiệp hoá.  

Kinh nghiệm cho thấy tình trạng thất nghiệp giảm xuống thông qua việc 

thay thế nhập khẩu chỉ là ảo tưởng. Các chính sách khuyến khích về ñầu tư rõ 

ràng ñã ủng hộ việc sử dụng kỹ thuật dùng nhiều tư bản thông qua khuyến khích 

nhập khẩu máy móc và thiết bị hiện ñại. Do ñó công nghiệp thay thế nhập khẩu 

thậm chí ñã không làm gia tăng lực lượng lao ñộng, không xoá bỏ thất nghiệp và 

bán thất nghiệp trong các khu vực truyền thống của nền kinh tế.  

2.3. CÔNG NGHIỆP HÓA HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN 

GIAI ðOẠN (NĂM 1972 ðẾN 2008) 

2.3.1. Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan giai ñoạn 

(1972 -1997) 

2.3.1.1. Bối cảnh khi bước vào CNH hướng về xuất khẩu của Thái Lan 

Phần 2.2 ñã khải quát quá trình công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu của 

Thái Lan trong ñó nêu lên những biện pháp và chính sách ñược ñưa ra và thực 
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hiện trong giai ñoạn thay thế nhập khẩu. ðồng thời cũng ñề cập ñến những 

kết quả và hạn chế của quá trình này mà Thái Lan buộc phải ñịnh hướng lại 

chính sách công nghiệp của mình.  

Bối cảnh trong nước 

Thứ nhất, những hạn chế của chiến lược thay thế nhập khẩu ñược bộc 

lộ khá rõ trong giai ñoạn này. Phát triển công nghiệp trong giai ñoạn ñầu phát 

triển nhanh trong môi trường ñược bảo hộ. Tuy nhiên, những sản phẩm thay 

thế nhập khẩu chỉ phục vụ cho thị trường trong nước, mà bản thân thị trường 

này rất nhỏ nên dễ bão hòa. Hơn nữa, với hy vọng sự bảo hộ sẽ giúp cho nền 

công nghiệp non trẻ phát triển và tạo ra công ăn việc làm, nhưng trên thực tế 

lại không như vậy, vì nền công nghiệp này quá nhỏ bé. Công nghiệp hóa thay 

thế nhập khẩu ñã thành công ở qui mô rất nhỏ, khi một nền kinh tế phát triển 

ñến một mức ñộ cao hơn thì chính chiến lược này sẽ tạo thành một lực kìm 

hãm nền kinh tế phát triển.  

Thứ hai, khi áp dụng chiến lược thay thế nhập khẩu, mặc dù có nhiều 

ưu ñãi của Chính phủ, nhưng các doanh nghiệp trong nước vẫn không có lãi 

cao, ñặc biệt là tính cạnh tranh thấp.  

Thứ ba, có sự thay ñổi tư tưởng trong giới trí thức, ñặc biệt là các nhà 

kinh tế học, có tư tưởng hướng ngoại nhiều hơn. Sự thay ñổi này cũng phù 

hợp với tư tưởng của các nhà lãnh ñạo Thái Lan. Thực tế ñã có một sức ép 

bên trong ñòi cải cách chính sách. 

 Bối cảnh ngoài nước 

Những nhân tố bên ngoài tác ñộng ñến sự chuyển ñổi sang chiến lược 

công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu của Thái Lan bao gồm:  

Thứ nhất: ðầu những năm 1970, thành công kinh tế ngoạn mục của các 

quốc gia và nền kinh tế ñược gọi là các “con hổ” hay các nền kinh tế mới 

công nghiệp hóa như Hồng Kông, ðài Loan, Hàn Quốc và Singapore nhờ tiến 

hành công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu dựa trên lợi thế so sánh và phân 
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công lao ñộng quốc tế theo gương Nhật Bản, ñã buộc chính phủ, các nhà 

hoạch ñịnh chính sách và các doanh nghiệp ðông Nam Á, trong ñó có Thái 

Lan phải nhận thức lại chiến lược CNH thay thế nhập khẩu ñang có rất nhiều 

vấn ñề và buộc phải thay ñổi chiến lược phát triển kinh tế.  

Thứ hai: Trước sức ép của Mỹ và EU, cũng như ñể tránh các hàng rào 

bảo hộ ngày càng cao của các nước ñối với các hàng công nghiệp xuất khẩu 

trực tiếp từ Nhật Bản, một mặt, Nhật Bản buộc phải “tự nguyện hạn chế xuất 

khẩu” một số mặt hàng sang thị trường các nước Âu Mỹ vốn ñang phải chịu 

thâm hụt thương mại ngày càng nghiêm trọng với Nhật Bản. Mặt khác, Nhật 

Bản lúc ñó ñang tiến hành cải tổ cơ cấu kinh tế trong nước, theo hướng thu 

hẹp và chuyển ra nước ngoài, nhất là các nước ñang phát triển châu Á, trong 

ñó có Thái Lan, những ngành và công nghệ tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu 

và lao ñộng, sử dụng công nghệ thấp hoặc trung bình, gây ô nhiễm môi 

trường, và hướng vào xuất khẩu, ñể tận dụng các lợi thế và các ưu ñãi của các 

nước này, ñể sản xuất các mặt hàng cung cấp cho thị trường ñịa phương, xuất 

ngược trở lại Nhật Bản hoặc bán sang các thị trường Âu Mỹ, vốn vẫn ñược 

dành cho các mặt hàng xuất khẩu từ các nước ñang phát triển. 

Thứ ba: Nhân tố quan trọng khác nữa giúp Thái Lan có thể chuyển từ 

chiến lược thay thế nhập khẩu sang chiến lược CNH hướng về xuất khẩu là 

bối cảnh kinh tế chính trị lúc ñó rất thuận lợi cho các nước ðông Nam Á, ñặc 

biệt là Thái Lan. Bởi vì khi ñó, Mỹ ñang dồn sức lực cho cuộc chiến tranh tại 

Việt Nam, nên ít chú ý thậm chí còn “làm ngơ” cho sự xâm nhập của các mặt 

hàng nước ngoài vào thị trường Mỹ. Hơn thế, ñể cố gắng giành thắng lợi 

trong cuộc chiến tranh, nên Mỹ cần phải lấy lòng các nước ðông Nam Á, nhất 

là Thái Lan, nơi có nhiều căn cứ quân sự Mỹ phục vụ trực tiếp cho cuộc 

Chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. ðó là những ñiều kiện hết sức thuận lợi mà 

Thái Lan có thể tận dụng khi chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa hướng 

vào xuất khẩu. Trên thực tế, Thái Lan ñã tranh thủ triệt ñể thời cơ này bằng 

cách thu hút vốn ñầu tư, các nguồn viện trợ, công nghệ và thị trường tiêu thụ 
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của các nước phương Tây ñặc biệt là của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước Tây 

Âu cho quá trình chuyển ñổi chiến lược này của mình.  

Thứ tư: Cuối những năm 1970, ở các nước phương Tây, sự thắng thế 

của chủ nghĩa tự do mới cùng với sự xuất hiện của học thuyết Thatcherism ở 

Anh và Reaganomics ở Mỹ ñã mở ñường cho một sự chuyển hướng mạnh mẽ 

trong chính sách và chiến lược phát triển ở khắp các nước và châu lục. Trong 

nội bộ mỗi nước ñó là sự thắng thế của nền kinh tế thị trường với khẩu hiệu là 

“thu hẹp càng nhiều càng tốt” bàn tay hữu hình của nhà nước ñể nhường chỗ 

cho sự ñiều phối của thị trường. Trong quan hệ kinh tế quốc tế, sự nổi lên của 

các lực lượng ñòi mở cửa và tự do hóa các nền kinh tế quốc gia và khu vực, 

ñã cho phép mọi nguồn lực (không chỉ có hàng hóa, mà cả các nguồn vốn, 

nguồn nhân lực, công nghệ,...) ñược lưu chuyển một cách tự do. Có thể nói, 

ñó chính là cơ sở và thuận lợi cho sự thắng thế của các lực lượng ñòi mở cửa 

và hướng vào xuất khẩu ñang trỗi dậy ở Thái Lan. 

Thứ năm: Sự thuận lợi trong buôn bán quốc tế. Những thay ñổi cơ cấu 

trong các nước công nghiệp hóa ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho các nước ñang 

phát triển ñịnh vị lại nhiều ngành công nghiệp của mình.  

Tóm lại, những bối cảnh trong nước và ngoài nước ñã tạo ñiều kiện 

thuận lợi cho Thái Lan chuyển sang chiến lược công nghiệp hóa hướng về 

xuất khẩu.  

2.3.1.2. Các chính sách, giải pháp 

Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của 

Thái Lan ñược thể hiện trong các kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân và 

trong các ñạo luật cụ thể.  

 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần thứ 3 (1972-1976) ñã ñề cập tới 

việc chuyển ñổi từ thay thế nhập khẩu hướng tới xúc tiến xuất khẩu. Các 

chính sách ưu ñãi xúc tiến ñược ñưa ra là hỗ trợ các công ty hướng tới xuất 

khẩu. Việc phi tập trung hoá các hoạt ñộng ñầu tư ra khỏi thủ ñô Băng Cốc và 
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vùng lân cận ñã trở thành một ñiểm nhấn của chính sách công nghiệp công 

nghiệp hóa hướng về xuất khẩu.  

Tháng 10 năm 1972, Chính phủ Thái Lan ñã cho ra ñời “Luật Khuyến 

khích ðầu tư Công nghiệp”, có sự chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp hơn với 

tình hình hiện tại và thay thế luật ñầu tư năm 1962 ñã không còn phù hợp. 

Luật Khuyến khích ðầu tư công nghiệp nhấn mạnh tới vai trò Nhà nước trong 

quá trình hoạch ñịnh chính sách phát triển kinh tế theo ñịnh hướng xuất khẩu.  

Các chính sách xúc tiến xuất khẩu tiếp tục ñược nhấn mạnh trong suốt 

giai ñoạn (1977 – 1996). Trong kế hoạch lần thứ 4 (1977-1981) các công ty 

xuất khẩu có qui mô lớn và các công ty thương mại ñược khuyến khích và các 

khu chế xuất ñược thành lập. Kế hoạch lần thứ 5 (1982-1986) ñã nhấn mạnh 

ñến việc ñiều chỉnh công nghiệp và khuyến khích các ngành công nghiệp qui 

mô nhỏ. Kế hoạch lần thứ 6 (1987-1991) nhấn mạnh ñến cấu trúc lại các chế 

ñộ khuyến khích thuế. Kế hoạch này cũng chú ý hơn ñến công nghiệp dựa 

trên nông nghiệp và ña dạng hoá sản phẩm chế biến và thị trường xuất khẩu. 

Chính sách hướng về xuất khẩu vẫn ñược tiếp tục với việc ña dạng hoá các thị 

trường xuất khẩu cũng như khu vực công nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần 

thứ 7 (1992 – 1996).  

Chính sách sản phẩm  

Xây dựng một cơ cấu hàng hóa xuất - nhập khẩu tối ưu cũng chính là 

xây dựng một chính sách sản phẩm. Chính sách này là cụ thể hóa những lợi 

thế so sánh của ñất nước trong thương mại quốc tế và sự linh hoạt trong biến 

ñổi cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu phản ánh sự phản ứng một nước ñối với 

sự biến ñổi của lợi thế so sánh của quốc gia.  

Ngay khi thực hiện chiến lược CNH hướng về xuất khẩu, Thái Lan tiến 

hành xây dựng danh mục hàng xuất khẩu chủ lực của mình và thực hiện nhiều 

giải pháp nhằm ña dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu. ðể lựa chọn những 

ngành kinh tế, những mặt hàng xuất khẩu chính, Thái Lan ñã căn cứ vào ñặc 
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ñiểm kinh tế, tự nhiên, xã hội cụ thể của mình, tận dụng tối ña lợi thế nguồn 

nhân lực dồi dào ñể thích ứng cao nhất với các nhu cầu về phân công lao ñộng 

quốc tế với mục ñích xây dựng một cơ cấu kinh tế hiệu quả trong cả ba khu 

vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. 

Bảng 2.2: Cơ cấu hàng xuất khẩu của Thái Lan, giai ñoạn (1980 – 1991) 

ðơn vị: % 
% trong tổng số XK Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

Loại hàng hóa 
1980 1985 1991 1980-85 1985-91 

Hàng hóa nông nghiệp 48,4 40,0 19,7 3,7 10,8 

Hàng công nghiệp 8,2 14,4 11,8 20,6 20,7 

Hàng hóa chế biến, chế tác 35,6 41,6 65,9 11,1 34,6 

Hàng khoáng sản 3,8 2,4 1,4 -2,1 14,2 

Các loại hàng hóa khác 4,0 1,2 1,2 - 24,7 

Tổng số (tỷ baht) 133 193 725 7,7 24,7 

Nguồn: Ngân hàng Thái Lan (1992). 
 

Sản phẩm nông nghiệp: Với tiềm năng một nước nông nghiệp, Thái 

Lan ñã tập trung vào việc sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp. 

Nếu như trong những năm 1950 và 1960, cơ cấu xuất khẩu của Thái Lan chỉ 

có 4 mặt hàng chủ yếu là gạo, cao su, gỗ tếch và thiếc, thì thập niên 1970 và 

1980 các mặt hàng xuất khẩu của Thái Lan ñã ña dạng hơn. Từ năm 1990 

Thái Lan luôn là nước ñứng ñầu thế giới về xuất khẩu gạo. Sản phẩm ñường 

và cao su cũng chiếm một vị trí quan trọng trong xuất khẩu.  

Sản phẩm công nghiệp: Các nước ñang phát triển bước vào công 

nghiệp hóa bắt ñầu từ công nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng như dệt may, Thái 

Lan cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Thái Lan cũng bắt ñầu phát triển 

công nghiệp dệt may sử dụng nhiều lao ñộng. Năm 1981 ngành dệt may chỉ 

thu ñược 16,4 tỷ bạt thì năm 1993 con số này ñã ñạt ñược 129,6 tỷ bạt, tăng 

gần 8 lần (Bảng 2.3). Các mặt hàng chế tạo công nghệ trung bình cũng tăng 

ñáng kể. Năm 1981 tổng giá trị xuất khẩu hàng chế tạo công nghệ trung bình 
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chỉ ñạt 7,9 tỷ baht thì ñến năm 1993 ñã tăng lên 281,4 tỷ bạt. Tỷ lệ tăng 

trưởng các mặt hàng chế tạo ñã tăng từ 35,8% năm 1981 lên tới 80,4% năm 

1993. Con số này chứng tỏ ñược thành tựu quan trọng của chính sách sản 

phẩm của Thái Lan. Các mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao ñã ñược sản 

xuất xuất khẩu tại Thái Lan ngày càng nhiều. ðiều này cho thấy Thái Lan ñã 

ñi ñúng qui luật kinh tế. ðó là quá trình dịch chuyển cơ cấu hàng hóa theo 

hướng giảm dần tỷ trọng của nhóm sản phẩm 1 (lương thực, thực phẩm, ñồ 

uống) và tăng dần tỷ trọng của nhóm 2 (sản phẩm chế biến, chế tạo) và cuối 

cùng là chuyển sang nhóm 3 (sản phẩm hóa chất, máy móc thiết bị, phương 

tiện giao thông vận tải).  

Bảng 2.3: Một số hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan,  
giai ñoạn (1981 – 1993) 

ðơn vị: Tỷ baht 
Sản phẩm xuất khẩu 1981 1985 1988 1990 1993 

Hàng nông nghiệp 

Gạo 26,4 22,5 34,7 27,8 32,9 

Bột sắn các loại 16,4 16,6 21,8 23,1 21,7 

Tổng số 73,0 73,4 104,5 100,0 110,7 

Hàng chế tạo sử dụng nhiều lao ñộng 

Dệt may 14,7 26,6 64,1 92,3 129,6 

Vàng bạc ñá quý 5,2 8,7 23,7 34,9 41,0 

Giày dép 0,6 2,4 9,7 20,2 27,9 

Tổng số 22,6 41,5 118,7 185,1 257,2 

Hàng chế tạo công nghệ trung bình 

Máy móc và thiết bị 0,3 2,5 16,5 45,4 90,8 

Thiết bị ñiện 0,6 1,4 6,3 32,5 62,6 

Mạch ñiện tử 6,2 8,2 29,9 32,8 75,6 

Xe cộ và phụ tùng thay thế 0,1 0,3 3,8 5,5 16,5 

Tổng số 7,9 13,7 61,7 130,3 281,4 

Tổng XK hàng chế tạo 54,7 95,6 265,6 440,4 752,6 

Tổng giá trị xuất khẩu 153,0 193,4 403,6 589,8 935,9 

% hàng chế tạo trong tổng XK 35,8 49,4 65,8 74,7 80,4 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan TDRI (1994) 
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Chính sách thương mại và thị trường 

Thái Lan phân loại hàng hóa phải chịu sự kiểm soát nhập khẩu thông qua 

hình thức cấp giấy phép nhập khẩu. Cụ thể các hàng hóa bắt buộc phải có giấy 

phép như: vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, dược phẩm có tính chất kích thích và 

các hàng hóa ñặc biệt khác. Bộ Thương mại là cơ quan cấp các loại giấy phép 

này và giấy phép ñược cấp có thời hạn. Ngoài ra, nhiều loại hàng hóa khác 

thuộc diện kiểm soát theo ñạo luật khác và phải có giấy phép của các cơ quan 

chính phủ có liên quan. ði ñôi với việc cấp giấy phép, chính phủ Thái Lan 

cũng ñưa ra chính sách thuế nhập khẩu nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.  

Việc thông qua luật vận tải ñường biển ở Thái Lan ñã  buộc một số mặt 

hàng xuất, nhập khẩu phải ñược vận chuyển bằng phương tiện ñường biển của 

Thái Lan, nếu không phải chịu hai lần cước phí vận tải theo quy ñịnh. Với 

chính sách như vậy, ngành vận tải ñường biển Thái Lan có ñiều kiện phát 

triển mạnh.  

Thái Lan cũng ñưa ra một số loại thuế nhất ñịnh ñối với các hàng hóa 

xuất khẩu. ðồng thời chính phủ cũng ñưa ra nhiều quy ñịnh mang tính khuyến 

khích, thúc ñẩy các hoạt ñộng xuất khẩu. Các thành phần kinh tế ñược phép 

xuất khẩu cũng rất ña dạng không phân biệt các doanh nghiệp nhà nước, các 

doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã và các nhóm nông dân.  

Danh sách các hạng mục phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu theo Luật 

Kiểm soát xuất, nhập khẩu cũng rất linh hoạt. ðịnh kỳ Bộ Thương mại Thái 

Lan xem xét danh mục các ưu ñãi về thuế quan áp dụng cho phù hợp với các 

tổ chức và doanh nghiệp.  

Với thế mạnh về ñất ñai và truyền thống sản xuất nông nghiệp, Thái 

Lan chú trọng tới việc xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp ñặc biệt là gạo, 

ñường, ñồng thời duy trì dự trữ một số lượng nhất ñịnh ñể giành cho tiêu 

dùng trong nước. ðể kiểm soát nhu cầu trong nước và ñồng thời kiểm soát giá 

cả, Thái Lan ñã áp dụng thuế xuất khẩu ñối với mặt hàng này.  
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Chính sách thị trường là một phần quan trọng trong chính sách thương 

mại của Thái Lan. Thái Lan ñã thiết lập quan hệ thương mại với nhiều nước 

trên thế giới và xuất khẩu nhiều mặt hàng quan trọng từ nông sản, ñá quý, 

nguyên vật liệu, các mặt hàng chế biến, chế tác, hàng dệt may ñến hóa 

chất,...Chính vì thế các ñối tác của Thái Lan cũng rất ña dạng. Tuy vậy, thị 

trường xuất khẩu của Thái Lan cũng phân khúc rõ ràng, thị trường xuất khẩu 

chủ yếu của Thái Lan vẫn là các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Liên minh 

châu Âu, các nước ðông Bắc Á, các nước trong hiệp hội ASEAN và Trung 

Quốc. Thị trường xuất khẩu ñược chọn bao gồm: Thứ nhất, các thị trường này 

là thị trường truyền thống và là nơi tiêu thụ chủ yếu các hàng hóa nguyên liệu 

và nông sản của Thái Lan. Thứ hai, chính các nước công nghiệp phát triển 

này lại là các thị trường chủ yếu cung cấp các mặt hàng công nghiệp quan 

trọng cho Thái Lan. Trong số thị trường xuất khẩu quan trọng nói trên thì thị 

trường Mỹ chiếm 80% hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan với các mặt hàng 

như hàng dệt may, linh kiện máy tính, hàng ñiện từ, ñồ hộp,... Còn thị trường 

Nhật và các nước EU tiếp nhận chủ yếu các mặt hàng dệt may, cao su, ñồ gỗ, 

hàng thủy sản, các linh kiện ñiện tử, máy tính.  

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan cũng giống với cơ cấu xuất 

khẩu hàng hóa của các nước ñang phát triển trong khu vực, do vậy việc buôn 

bán các mặt hàng nói trên với các nước trong khu vực có phần không phát 

triển lắm. Tuy nhiên, những năm cuối thập kỷ 1990, Thái Lan ñẩy mạnh buôn 

bán với các nước trong hiệp hội ASEAN nhờ có những ñiều kiện ưu ñãi thuế 

quan của AFTA. Do vậy, thị trường ASEAN ñã chiếm 21 -24% trong tổng 

sản phẩm xuất khẩu của Thái Lan. 

Tuy vậy, Thái Lan cũng phải ñối mặt với sự cạnh tranh của các nước 

mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam, những nước có cùng loại sản phẩm 

xuất khẩu và lao ñộng rẻ. ðây là những thách thức lớn của Thái Lan. Chính vì 
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vậy Thái Lan phải tiến hành nâng cao cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu 

thông qua chi phí thấp và chất lượng cao [19]. 

Bảng 2.4: Một số thị trường xuất khẩu của Thái Lan,  

giai ñoạn 1980-1997 

ðơn vị: % trong tổng kim ngạch xuất khẩu 

XK tới 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Mỹ 12,66 19,68 22,71 21,06 22,49 21,54 20,90 17.62 17,99 19.38 

EU 28,60 20,86 24,07 23,64 21,75 18,87 16,50 15,85 16,92 19,94 

Nhật 15,10 13,36 17,20 17,82 17,51 16,95 16,95 16,57 16,81 15,71 

Nguồn: Tập hợp từ các nguồn khác nhau.  
 

Thuế quan và bảo hộ công nghiệp 

Mức ñộ bảo hộ thuế quan ở Thái Lan ñã thay ñổi theo thời gian. Trong 

những năm 1960, Thái Lan là một nước có mức bảo hộ thấp nhất ở châu Á, 

bảo hộ thuế danh nghĩa ñối với sản phẩm tiêu dùng và hàng hóa trung gian 

vào khoảng 25-35% và ñối với hàng hóa vốn vào khoảng 15-20%. Tuy nhiên 

năm 1969, Thái Lan phải chịu thâm hụt cán cân thanh toán lớn (hơn 913 triệu 

baht) buộc chính phủ phải tăng thuế nhập khẩu như là biện pháp ñể giải quyết 

vấn ñề thâm hụt. Kết quả là tỷ suất thuế danh nghĩa trung bình ñối với nhập 

khẩu hàng hóa tiêu dùng trong năm 1971 tăng lên tới 30-55% trong khi tỷ suất 

thuế ñối với nhập khẩu hàng hóa trung gian và vốn vẫn không thay ñổi. Hai 

năm sau lạm phát tăng do cuộc khủng hoảng năng lượng lần thứ 1, chính phủ 

Thái Lan buộc phải giảm thuế nhập khẩu ñối với nguyên liệu thô, sản phẩm 

trung gian và hàng hóa vốn ñể giảm chi phí của sản xuất công nghiệp. Do áp 

dụng biện pháp thuế này ñược ñưa ra nên tỷ suất bảo hộ thực ñối với các 

thành phẩm cao hơn tỷ suất thuế bảo hộ danh nghĩa (Bảng 2.5).  

Năm 1975 cán cân thanh toán của Thái Lan một lần nữa bị thâm hụt do 

cơn sốc dầu lửa gây ra. Một lần nữa chính phủ ñã phải tăng thuế nhập khẩu: tỷ 



 

 

83 

suất bảo hộ thực ñối với tất cả ngành công nghiệp (trừ thực phẩm, ñồ uống và 

thuốc lá) tăng từ 44,2%  năm 1971 lên tới 90,2% năm 1978.   
 

Bảng 2.5: Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa và thực tế của Thái Lan, giai ñoạn 
(1964 – 1978) 

ðơn vị: % 
Nhóm công nghiệp 1964 1969 1971 1974 1978 

Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa 

1. Thực phẩm chế biến  17,76 -18,7 50,91 29,9 0-30 

2. ðồ uống và thuốc lá 220,68 82,8 116,48 52,5 60-100 

3. Vật liệu xây dựng 26,00 24,1 21,83 3,75 n.a 

4. Sản phẩm trung gian I 5,17 -3,7 11,37 4,95 5-100 

5. Sản phẩm trung gian II 26,02 32,7 36,09 33,8 30-44 

6. Hàng tiêu dùng không bền 32,86 30,5 44,92 41,63 30-100 

7. Hàng tiêu dùng lâu bền 27,00 29,8 44,95 59,12 60-80 

8. Máy móc 21,60 18,7 10,21 5,55 2-30 

9. Thiết bị giao thông vận tải 41,92 29,7 58,79 62,88 30-150 

Tỷ suất bảo hộ thực tế 

1. Thực phẩm chế biến  37,33 -32,6 205,92 -71,19 -2-466 

2. ðồ uống và thuốc lá 65,47 241,3 439,21 409,83 -25-40 

3. Vật liệu xây dựng 21,26 47,4 23,41 -15,93 n.a 

4. Sản phẩm trung gian I 6,54 2,8 15,28 10,37 -15-(-4) 

5. Sản phẩm trung gian II 54,55 79,1 50,32 55,74 22-115 

6. Hàng tiêu dùng không bền 42,44 32,5 57,44 61,84 72-669 

7. Hàng tiêu dùng lâu bền 21,96 69,1 93,20 144,75 102,6 

8. Máy móc 17,74 30,6 7,58 12,89 5-83 

9. Thiết bị giao thông vận tải 121,69 34,9 146,45 181,10 55-392 

Trung bình, tất cả hạng mục - - 87,2 18,6 70,2 

Trung bình, trừ mục 1 và 2 - - 44,2 45,9 90,3 

Nguồn: Patmawadee, 1993, bảng 1 
 

Từ mô hình của việc thay ñổi chính sách nói trên cho thấy một ñiều rõ 

ràng là trong giai ñoạn (1961-1981) thuế nhập khẩu ñược dùng như là một 
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phương tiện ñể nâng cao thu nhập Chính phủ, ñể khắc phục khó khăn cán cân 

thanh toán và chống lại lạm phát. Kết quả của chính sách này là việc tăng 

cường ñộ bảo hộ công nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp phải chịu tỷ suất bảo hộ 

âm bởi vì chúng không những phải trả thuế xuất khẩu mà còn phải nhập khẩu 

những mặt hàng cần thiết cho sản xuất nông nghiệp như phân bón và máy 

móc nông nghiệp. Mặt khác công nghiệp chế biến trong nước cho dù thay thế 

nhập khẩu hay không cũng hưởng lợi từ bảo hộ công nghiệp. Ví dụ các sản 

phẩm nhận ñược sự bảo hộ cao trong suốt hai thập kỷ qua là hàng dệt, sản 

phẩm da, dầu ăn, bánh và sản phẩm bột, mỹ phẩm, sản phẩm cao su, sứ và ñất 

nung, hàng ñiện tử gia ñình, ôtô, trang sức và thuốc lá.  

Chính phủ Thái Lan và Ủy ban Phát triển Kinh tế Xã hội (NESDB) của 

Thái Lan luôn nhận thức ñược mối ñe dọa ngầm của bảo hộ công nghiệp. Họ 

cho rằng nếu bảo hộ công nghiệp quá mức thì sẽ dẫn ñến việc các ngành công 

nghiệp ñược bảo hộ thiếu ñộng lực tăng hiệu quả sản xuất và thậm trí còn 

phân bổ nguồn lực vào các ngành thay thế nhập khẩu hoạt ñộng kém hiệu quả 

thay vì phân bổ sang ngành công nghiệp xuất khẩu có hiệu quả hơn. Bảo hộ 

không chỉ làm cho các ngành công nghiệp ñược bảo hộ thiếu ñộng lực tăng 

hiệu quả sản xuất, mà còn có xu hướng ñẩy các nguồn lực từ các ngành công 

nghiệp xuất khẩu hiệu quả tới các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu kém 

hiệu quả hơn. Chính vì vậy, Chính phủ ñã bắt ñầu quan tâm tới việc phát triển 

các ngành công nghiệp xuất khẩu. Tháng 7 năm 1981 chính phủ hạ giá ñồng 

baht (vốn bị ñánh giá quá cao) xuống 8,7%, giảm bảo hộ các ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo nội ñịa, giảm sự ưu ñãi ñối với các ngành công 

nghiệp xuất khẩu. Tháng 10 năm 1982 Chính phủ ñã quyết ñịnh giảm thuế ñối 

với mặt hàng nhập khẩu lương thực qua chế biến từ 80% xuống 60% và tăng 

thuế ñối với các sản phẩm hoá chất, máy móc lên 30%. Việc làm này có ý 

nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một hệ thông thuế quan trung lập hơn thông 

qua sự bình ñẳng về mức ñộ bảo hộ giữa các sản phẩm, tăng bảo hộ ñối với 

các sản phẩm trung gian và hàng hoá vốn. Chính phủ buộc phải giảm thuế ñối 
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với các sản phẩm trung gian và nhập khẩu nguyên liệu thô từ 30 ñến 15 % và 

thuế ñối với quặng từ 10 ñến 5%. Hơn nữa, chính phủ cũng áp ñặt thêm 10% 

thuế phụ thu ñối với hầu hết các sản phẩm nhập khẩu. Việc ñánh thuế phụ thu 

này ñược tăng từ 20% năm 1984 ñể giúp chính phủ có thêm nguồn tài chính 

bù thâm hụt ngân sách Nhà nước.  

Bảng 2.6: Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa và thực tế, giai ñoạn (1981-1985) 
ðơn vị: (%) 

 1981 1983 1984 1985 

Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa 

Tỷ suất trung bình toàn bộ các sản phẩm 

Trung bình gia quyền 31 33 30 34 

Trung bình không gia quyền 14 16 15 18 

Trung bình ngành gia quyền 

Hàng tiêu dùng 25 22 20 28 

Sản phẩm trung gian 13 16 15 14 

Nguyên liệu thô 2 3 3 5 

Hàng hoá vốn 14 18 17 22 

Tỷ suất bảo hộ thực tế 

Trung bình không gia quyền 

Nông nghiệp 25 26 24 28 

Các sản phẩm sơ chế 5 7 7 10 

Các sản phẩm nông nghiệp chế 
biến 

115 139 130 135 

Chế biến, chế tác 77 67 57 66 

Trung bình gia quyền 

Nông nghiệp 11 11 11 13 

Các sản phẩm sơ chế khác 6 8 8 10 

Các sản phẩm nông nghiệp 25 30 29 33 

Các sản phẩm chế biến, chế tác 54 50 49 52 

Trung bình  28 28 26 30 

Nguồn: WB, 1986 

Năm 1984, ñồng baht Thái Lan một lần nữa ñược phá giá tới 14,8% 

dẫn ñến việc giảm bảo hộ thực tế từ 28% xuống 26%. Nhưng những thâm hụt 

ngân sách vẫn liên tục diễn ra trong suốt những năm ñầu 80 ñã buộc Chính 
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phủ Thái Lan thấy cần phải tăng thuế nhập khẩu năm 1985. Tăng thuế lên 

toàn diện của 5% ñối với vật liệu và sản phẩm trung gian, 10% ñối với các sản 

phẩm chế biến thành phẩm và phụ kiện ôtô. Việc tăng này ñã làm cho tỷ suất 

bảo hộ thực tăng từ 26% năm 1984 lên tới 30% năm 1985 (Bảng 2.6). 

Tóm lại, mọi nỗ lực của chính phủ ñể giảm bảo hộ công nghiệp ở Thái 

Lan trong những năm 1980 không thành công do các vấn ñề thâm hụt cán cân 

thanh toán và ngân sách. Tuy nhiên, vào ñầu những năm 1990 ñã có nhiều 

thay ñổi lớn trong cơ cấu bảo hộ công nghiệp của Thái Lan. Ví dụ, năm 1990, 

Chính phủ ñã dỡ bỏ lệnh cấm nhập xe ôtô có dung lượng nhỏ hơn 2,300 cc, 

lệnh cấm ñã có hiệu lực từ năm 1978. Chính phủ cũng xoá bỏ hạn chế ñối với 

một số mẫu xe ôtô mà nó có thể ñược lắp ráp hoặc sản xuất trong nước. Việc 

ñánh thuế nhập khẩu ñối với máy móc, thiết bị ñiện và phụ tùng ñược giảm từ 

20% xuống còn 5%. Năm 1991, thuế nhập khẩu ñối với máy tính và các sản 

phẩm máy tính ñược giảm từ 10%-40% xuống còn 1-5% ; ñối với máy móc, 

thiết bị và hoá chất dùng cho việc bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường 

giảm từ 10-40% xuống còn 0-5%.  

Dưới sự lãnh ñạo của Thủ tướng Anand Panyarachun năm 1992, Chính 

phủ ñã lập kế hoạch giảm số lượng của tỷ suất thuế từ khoảng 60 loại xuống còn 

5 loại trong năm 1997. Năm loại tỷ suất thuế này là 0% ñối với nguyên liệu thô 

mà trong nước khan hiếm, 5% ñối với nguyên liệu thô khác, 10% ñối với sản 

phẩm trung gian, 20% ñối với thành phẩm và hơn 20% ñối với thành phẩm chế 

biến, chế tạo mà trong trong nước vẫn cần bảo hộ. Trong suốt 1992 chính phủ ñã 

giảm thuế ñối với hơn 1000 hạng mục trong số 24 nhóm hàng hoá lớn.  

Tóm lại, mặc dù nỗ lực của Chính phủ không thành công ñể giảm mức 

bảo hộ công nghiệp trong những năm 1980, nhưng thuế nhập khẩu trung bình 

của Thái Lan vẫn còn tiến bộ so với các nước ñang phát triển khác. Bảng 2.7 

cho thấy thuế nhập khẩu danh nghĩa trung bình của Thái Lan là 31% trong 

năm 1983 cao hơn các nước NIC châu Á nhưng thấp hơn các nước láng giềng 

ASEAN (trừ Malaysia) và các nước Nam Á. Trong khi ñó, Thái Lan sử dụng 
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biện pháp hạn chế số lượng tương ñối khiêm tốn. Năm 1986, có 65 sản phẩm 

yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu. Trong ñó giấy phép nhập khẩu ñược 

cấp một cách nhanh chóng cho 42 sản phẩm ñược bảo hộ như là ôtô, môtô, 

máy diesel, thép sợi và thép thanh, trừ thuốc và súng,. Ngoài ra, Chính phủ 

còn ñưa ra một hệ thống hoàn thuế bù lại cho bảo hộ thuế ñối với các nhà xuất 

khẩu. ðầu vào nhập khẩu ñối với các mặt hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu 

không bị ñánh thuế nhập khẩu và các loại thuế khác như thuế doanh 

nghiệp..vv. Các doanh nghiệp có thể hoặc trả thuế và ñược bù sau khi xuất 

khẩu các sản phẩm hoặc có thế dùng giấy bảo lãnh ngân hàng thương mại ñể 

tránh việc trả lại tiền. Mọi ngân hàng thương mại có thể cấp dấu bảo lãnh cho 

Cục hải quan, thường thì trừ vào tiền hoả hồng khoản 2% của số lượng ñược 

ñảm bảo. Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu cần nhập khẩu ñầu vào ñều sử 

dụng kênh này nếu như họ có thể. Các nhà chế biến, chế tạo cho rằng hệ 

thống hoàn thuế không ñược quản lý hiệu quả; các doanh nghiệp phàn nàn các 

nhà xuất khẩu cần từ 6 tháng ñến 1 năm ñể lấy lại tiền bù từ Chính phủ. Từ 

năm 1987 ñã có sự cải tiến trong quá trình hoàn thuế, việc hoàn thuế ñược 

nhận bù từ 1 ñến 3 tháng sau khi sản phẩm ñược xuất khẩu.  
¬ 

Bảng 2.7: Bảo hộ thuế nhập khẩu ở một số nước 
ðơn vị: % 

 Bảo hộ thuế quan trung bình 

Bangladesh (1984) 75 

India (1979-1980) 66 

Indonesia (1980) 33 

Malaysia (1982) 15 

Pakistan (1979-1980) 71 

Phillippines (1982) 44 

Hàn Quốc (1982-3) 24 

Singapore (1983) 6 

Sri Lanka (1982-4) 44 

Thái Lan (1983) 31 
Nguồn: James, Naya và Meier, 1987 
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ðầu tư giai ñoạn (1972 – 1997) 

ðầu những năm 1970, chế ñộ xúc tiến ñầu tư thay ñổi khi Chính phủ 

Thái Lan tiến hành chuyển từ phát triển các ngành công nghiệp thay thế nhập 

khẩu sang khuyến khích các ngành công nghiệp hướng về xuất khẩu. Việc sửa 

ñổi Luật Xúc tiến ðầu tư năm 1972 và năm 1977 giao thêm quyền cho BOI 

trong việc xác ñịnh biện pháp khuyến khích tài chính mà các doanh nghiệp có 

thể nhận ñược. Chẳng hạn như BOI có thể cho miễn thuế thu nhập của công 

ty trong 3-8 năm so với 5 năm qui ñịnh trong luật 1962.  

Mọi nỗ lực xúc tiến ñầu tư trong các ngành công nghiệp thay thế nhập 

khẩu trở nên năng ñộng hơn vào những năm cuối 1970. Theo Luật Xúc tiến 

ðầu tư, BOI có thể áp ñặt thuế phụ thu ñối với các mặt hàng nhập khẩu cao 

hơn và mức thuế bảo hộ các ngành công nghiệp ñặc biệt. Luật này cho phép 

BOI ñược quyền áp dụng ñể giải quyết các vấn ñề của ngành công nghiệp. 

Trong những năm 1970 và ñầu những năm 1980, BOI ñã sử dụng tích cực 

thuế phụ thu nhập khẩu ñể bảo hộ các doanh nghiệp sản xuất hàng loạt các 

sản phẩm và việc bảo hộ này ñược gia hạn thêm 1 năm. Năm 1980, khoảng 20 

sản phẩm và nhóm sản phẩm bị ñánh thuế phụ thu từ 10% ñến 40% theo giá 

CIF. Cuối năm 1985, thuế phụ thu nhập khẩu áp dụng cho khoảng 30 sản 

phẩm với các tỷ lệ khác nhau từ 5% ñến 50% ñối với hầu hết sản phẩm tỷ lệ 

nằm trong khoảng từ 20% ñến 30%.  

Luật ðầu tư năm 1977 có ý nghĩa lớn ñối với sở hữu của các doanh 

nghiệp nước ngoài. Trong khi không phải tất cả các doanh nghiệp nước ngoài 

nào cũng ñược BOI ủng hộ, thì vẫn có một vài ưu ñãi của BOI giành cho các 

doanh nghiệp nước ngoài như quyền ñặc biệt về sở hữu ñất, giấy phép lao 

ñộng nước ngoài, các doanh nghiệp nước ngoài buộc phải ngầm ñịnh ñăng ký 

hạn chế sở hữu nước ngoài ñối với các dự án ñầu tư. Ví dụ, các dự án liên 

quan ñến công nghệ tiên tiến hoặc tạo ñược nhiều ra công ăn việc làm ñều 

ñược miễn thuế. 
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Vào giữa những năm 1980, BOI ñã tiến hành những thay ñổi diễn ít 

nhất ở 3 khía cạnh cụ thể là làm tăng cường tính minh bạch, tiến hành việc phi 

tập trung hoá công nghiệp và xúc tiến các hoạt ñộng hướng theo xuất khẩu. 

Kế hoạch của BOI trở nên minh bạch hơn. Thông báo công khai về các tiêu 

chuẩn ñầu tư của BOI. Cụ thể là, theo tiêu chuẩn xúc tiến ñầu tư năm 1983, 

BOI ñược giao quyền xác ñịnh việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 3 ñến 

5 năm, có thể gia hạn tới 8 năm tuỳ thuộc vào qui mô ñầu tư hoặc số lượng 

nhân công. Việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho các dự án nằm ở 

các khu vực bất ñộng sản ở Băng Cốc và Samut Pakarn trong 3 năm và chỉ có 

thể gia hạn trong 3 năm.  

ðể khuyến khích phi tập trung hoá công nghiệp, các ưu ñãi ñầu tư 

giành hỗ trợ cho các hoạt ñộng ở khu vực xa và nằm ngoài thủ ñô Băng cốc. 

Việc chuyển dịch này ñáp ứng các mục tiêu kế hoạch hoá ñặt ra trong các Kế 

hoạch Kinh tế Xã hội Quốc gia lần thứ 5 và thứ 6, kế hoạch kinh tế dài hạn 

của Thái Lan. Năm 1987, các ưu ñãi giành cho vùng xa hơn khu vực Băng 

cốc và vùng lân cận mà cơ sở hạ tầng không ñầy ñủ. Theo các tiêu chuẩn ñầu 

tư năm 1987, thì các khu vực ñược hưởng ưu ñãi trong xúc tiến ñầu tư ñã 

ñược phân loại một cách rõ ràng thành 3 vùng như sau: Băng cốc và Samut 

Pakarn; Các tỉnh lân cận Băng cốc và 67 tỉnh khác.  

Các doanh nghiệp ñóng ở Băng cốc và Samut Pakarn nhận ñược ít nhất 

ưu ñãi so với các khu vực ñóng ở 4 tỉnh khác và khu vực chế xuất công 

nghiệp (IPZs). Ví dụ, các công ty hướng nội nằm ở Băng cốc không nhận 

ñược miễn trừ thuế nhập khẩu và thuế doanh nghiệp ñối với máy móc, việc 

miễn thuế này ñược giành cho các dự án nằm trong IPZs.  Các công ty nằm ở 

4 tỉnh lân cận nhận ñược giảm thuế 50%.  

ðể tăng cường mục tiêu xúc tiến các hoạt ñộng chế biến, chế tác ở vùng 

sâu (các khu vực này ñược phân loại lại trong năm 1989). Hiện nay có 3 khu 

vực xúc tiến ñầu tư cụ thể là vùng 1, vùng 2 và vùng 3 cụ thể như sau:  
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- Vùng 1 có 6 tỉnh bao gồm cả Băng cốc và các khu vực lân cận;  

- Vùng 2 bao gồm 10 tỉnh ở miền trung và khu vực phía ñông của Thái Lan;  

- Tất cả các tỉnh còn lại rơi vào vùng 3.  

Việc phân loại mới này ñã làm tăng thêm sự khác biệt trong các ưu ñãi 

giữa Băng cốc, khu vực miền trung và vùng sâu và vùng xa. Hơn nữa, năm 

1993, BOI ñưa ra các sáng kiến ñể khuyến khích các doanh nghiệp chuyển từ 

khu vực 1 sang khu vực 3. ðặc biệt là trong năm 2000, nhiều nhóm ñã di 

chuyển về khu vực 3 và nhận ñược sự ưu ñãi hơn ñể tăng cường chủ trương 

phi tập trung công nghiệp hoá.  

Từ ñầu những năm 1980, ñã có sự chuyển dịch rõ ràng trong trọng tâm 

xúc tiến xuất khẩu năm 1983. Sự thay ñổi quan trọng là việc áp dụng miễn 

thuế của BOI ñối với các nguyên liệu nhập khẩu, ñó là sự ưu ñãi ñối với các 

doanh nghiệp hướng về xuất khẩu (cụ thể như tỷ lệ xuất khẩu và bán hàng 

tăng hơn 30%). ðiều này ñược bù vào việc miễn thuế khác: miễn/hoàn trả do 

Cục Hải quan ban hành và khuôn khổ hoàn thuế do Văn phòng Chính sách 

Ngân sách ñưa ra. Việc thay ñổi này ít nhiều cũng phù hợp với những thay ñổi 

trong môi trường toàn cầu và khu vực châu Á khi nhiều nhà sản xuất ở ðông 

Á bắt ñầu mất tính cạnh tranh quốc tế trong các sản phẩm sử dụng nhiều lao 

ñộng. ðó chính là ñiều làm cho Thái Lan trở thành quốc hấp dẫn hơn ñối với 

ñầu tư trực tiếp nước ngoài - các nhà ñầu tư ðông Á hướng theo xuất khẩu sử 

dụng nhiều lao ñộng.  

Sự khác biệt giữa việc miễn thuế của BOI và các khuôn khổ ưu ñãi 

khác chính là ở chỗ. Trong khi việc miễn thuế và khuôn khổ hoàn thuế do Cục 

Hải quan tiến hành, thì BOI lại ñưa ra khuôn khổ miễn thuế khác ít cồng kềnh 

hơn. Sau khi nhận ñược sự chấp thuận của BOI, các doanh nghiệp xuất khẩu 

ñược phép tiếp cận ñến các hạn mục nhập khẩu của mình mà không phải tính 

toán và trả thuế. Việc này làm giảm thủ tục hải quan vốn rất cồng kềnh với 

mức chi phí cao ñối với các nhà nhập khẩu.  
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Từ năm 1983 ñến năm 1987 thiệt hại doanh thu trung bình hàng năm từ 

việc miễn thuế của BOI ñối với sản phẩm ñầu vào nhập khẩu là 6.086 triệu 

Baht. Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới con số này chiếm 57% tổng số thu 

nhập. Năm 1998 sự thất thu doanh thu từ việc miễn thuế nhập khẩu nguyên 

liệu ñầu vào chiếm 60 triệu baht so với 14,8 triệu thất thu từ việc miễn thuế 

do Cục Hải quan tiến hành trong năm 2002.  

Tóm lại, Thái Lan ñối xử các nhà ñầu tư trong nước và ngoài nước một 

cách bình ñẳng. Các ưu ñãi xúc tiến ñầu tư, trừ ñánh thuế phụ thu ñối với 

nhập khẩu và miễn thuế ñầu vào ñược sử dụng ñể quyết ñịnh phân bổ nguồn 

lực cho các mục tiêu phát triển. Tuy nhiên, tính hiệu quả vẫn chưa rõ. Hầu hết 

các doanh nghiệp có ý ñịnh ñầu tư dài hạn ñôi lúc lại không có lãi. Chính sách 

5 năm không phải trả thuế dường như không hiệu quả lắm. ðiều rõ ràng là 

việc ưu ñãi miễn thuế ñối với máy móc có vẻ ít quan trọng khi tỷ lệ thuế áp 

dụng giảm xuống 5% hoặc ít hơn. Mặc dù BOI rút các hoạt ñộng lắp ráp ôtô 

ra khỏi danh sách xúc tiến vào cuối những năm 1960, nhưng ngày càng nhiều 

người có tinh thần doanh nghiệp vẫn bị cuốn hút hoạt ñộng này mà không cần 

ưu ñãi của BOI trong những năm 1970. Bằng chứng tương tự cũng ñược thấy 

ñối với một số trường hợp trong các ngành công nghiệp dệt may trong suốt 

những năm 70.  

ðầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giai ñoạn (1972 – 1997) 

Trước năm 1972 là thời kỳ hoàn thiện hàng lang pháp lý và bộ máy 

quản lý liên quan ñến FDI ñể thực hiện chiến lược công nghiệp, ñặc biệt là 

chiến lược thay thế nhập khẩu. Luật ñầu tư công nghiệp năm 1960 và luật sửa 

ñổi năm 1962 ñã ñưa ra chính sách ưu ñãi cho tất cả các doanh nghiệp ñầu tư 

vào những ngành, những khu vực mà chính phủ muốn khuyến khích ñầu tư 

mà không phân biệt doanh nghiệp nào cho dù họ là doanh nghiệp trong nước 

hay ngoài nước.  
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Năm 1972, Chính phủ Thái Lan ñã có sự sửa ñổi luật ñầu tư và ban 

hành một số luật mới nhằm ñiều chỉnh hoạt ñộng của từ bản nước ngoài. Luật 

về Hoạt ñộng của Doanh nghiệp Nước ngoài (Aliens Business Law) và Luật 

về Nghề nghiệp của Người Nước ngoài (Aliens Occupation Law) ñược ban 

hành. Chính phủ hạn chế một số hoạt ñộng kinh doanh ñối với các doanh 

nghiệp như hoạt ñộng có liên quan ñến các hoạt ñộng phi chế biến, chế tạo, 

hoạt ñộng báo chí, phát thanh và truyền hình, canh tác vùng ñất trũng, gò ñồi, 

nuôi gia súc... 

Các nhà ñầu tư nước ngoài thường ñược ñảm bảo các quyền lợi như các 

nhà ñầu tư trong nước. Chính phủ Thái Lan cam kết không quốc hữu hóa và 

chiếm dụng tài sản của các công ty nước ngoài. Chính phủ cũng cho phép tự 

do xuất khẩu và tự do chuyển vốn ñầu tư, lãi và các thanh toán khác bằng 

ngoại tệ. Mặc dù có các biện pháp kiểm soát vốn trong suốt thời kỳ trước năm 

1990, nhưng trên thực tế thì việc hồi hương vốn nước ngoài có liên quan tới 

ñầu tư trực tiếp (vốn ñầu tư, lãi suất và vốn cơ bản  vay nước ngoài, tiền trả 

bản quyền, thanh toán các nghĩa vụ khác) không bị hạn chế.  

Chính phủ Thái Thái Lan cũng ñưa ra những hạn chế ñối với các nhà 

ñầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sở hữu ñất ñai và thuê lao ñộng người nước 

ngoài. Theo Luật ðất ñai năm 1954, thì các doanh nghiệp có sở hữu nước 

ngoài không ñược quyền sở hữu ñất ñai. Luật Lao ñộng năm 1973 và sửa ñổi 

năm 1978 cho người nước ngoài ñược xin giấy phép lao ñộng. Nhưng những 

hạn chế ñó không áp dụng cho các nhà ñầu tư nước ngoài ñược nhận các ưu 

ñãi ñầu tư của BOI. 

Tuy nhiên, do áp dụng chính sách hạn chế ñối với người nước ngoài 

cộng với sự suy thoái kinh tế bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới lần thứ I 

(1973) nên FDI ñổ vào Thái Lan giảm mạnh so với thời kỳ trước ñó và kinh tế 

Thái Lan cũng tăng trưởng chậm lại trong thời kỳ 1972 ñến 1977. 
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Trong giai ñoạn (1977 – 1985), chính phủ Thái Lan ñã tích cực kêu gọi 

ñầu tư nước ngoài, nhưng do kinh tế thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng năng 

lượng lần thứ II (1979) nên ñầu tư nước ngoài tăng. Hơn nữa, những nhân tố 

bên trong như lãi suất cao, nguy cơ về nợ lũy tiến ñã buộc chính phủ Thái Lan 

sửa ñổi luật ñầu tư, trong ñó dành nhiều ñiều kiện ưu ñãi cho những dự án 

xuất khẩu, những dự án ñầu tư ở xa Băng Cốc. Chính phủ một lần nữa củng 

cố lại bộ máy hoạt ñộng của BOI. Nhờ vậy, qui trình thẩm tra và phê duyệt dự 

án ñầu tư ñược tiến hành nhanh chóng. ðây là cơ sở bước ñầu cho việc thu 

hút các dòng FDI thế giới ñổ vào Thái Lan.  

Giai ñoạn từ 1986 ñến nửa ñầu những 1990 là khoảng thời gian mà FDI 

ñổ vào Thái Lan mạnh mẽ nhất, cùng với dòng vốn FDI này là xuất khẩu 

ñược ñẩy mạnh và nền kinh tế phát triển nhanh. Trong thời kỳ này, nhân tố 

bên ngoài cũng tác ñộng mạnh ñến nền kinh tế Thái Lan, ñó là các nước NIEs 

châu Á cũng tích cực ñầu tư ra nước ngoài, vì sau một thời gian dài phát triển, 

ñồng lương tăng nhanh tác ñộng ñến những ngành có hàm lượng lao ñộng cao 

mất sức cạnh tranh. Thêm nữa, Nhật và Mỹ cũng ñẩy mạnh ñầu tư vào Thái 

Lan. Trước tình hình ñó, chính phủ Thái ñã thức ñẩy cải thiện môi trường ñầu 

tư hơn nữa ñể tạo thuận lợi cho dòng ñầu tư mới của FDI. Một trong những 

biện phát ñẩy mạnh ñầu tư là chính phủ Thái Lan ñã tiến hành thành lập các 

khu công nghiệp (KCN) ñể khuyến khích ñầu tư, KCN ñầu tiên ñược thành 

lập từ năm 1972, sau ñó có thêm 6 khu công nghiệp ñược thành lập thêm vào 

năm 1985, 9 KCN ñược thành lập trong giai ñoạn (1986 – 1990) và 34 KCN 

ñược thành lập trong giai ñoạn (1991 – 1996). Cùng với việc tăng số lượng 

KCN, chất lượng phát triển của các KCN cũng tăng lên nhiều.  

 Với những nỗ lực trên, Thái Lan ñã trở thành một thị trường ñầu tư 

hấp dẫn nhất trong khu vực châu Á theo những tiêu chí như chí phí nhân công 

rẻ, tình hình chính trị - xã hội ổn ñịnh, chính sách ñầu tư thông thoáng và bộ 

máy ñầu tư hoạt ñộng hiệu quả.  
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FDI trong ngành chế biến, chế tác tăng lên ñáng kể từ năm 1970 ñến 

giữa những năm 1980. Giá trị trung bình hàng năm của dòng FDI ñổ vào 

ngành chế biến, chế tác tăng từ 38 triệu ñô la Mỹ những năm 1970 lên tới 126 

triệu ñô la Mỹ trong nửa ñầu của những năm 1980. Tốc ñộ tăng trưởng hàng 

năm trong giai ñoạn này là 19%. Kể từ ñó, FDI trong ngành chế tạo tăng lên 

nhanh ọat 676 triệu ñô la Mỹ và gần 1 tỷ ñô la Mỹ trong suốt thời kỳ 1986-

1995 và trong suốt những năm tiếp theo. Thậm trí FDI trong ngành chế tạo 

vẫn tiếp tục tăng kể cả trong thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.  

Bảng 2.8: FDI trong các ngành của Thái Lan, giai ñoạn (1970-1995) 
ðơn vị: % 

Ngành 1970-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 

Chế biến, chế tạo 

- Thực phầm & ñường 

- Hàng dệt 

- Kim loại và phi kim loại 

- Máy ñiện và ñồ ñiện 

- Máy móc và thiết bị giao thông vận tải 

- Hoá chất 

- Các sản phẩm hoá dầu 

- Vật liệu xây dựng 

- Các ngành chế biến khác 

31,9 

3,1 

11,8 

1,5 

2,3 

1,1 

5,1 

5,2 

0,5 

1,1 

16,1 

1,5 

4,0 

0,7 

4,5 

1,4 

2,5 

0,7 

0,1 

0,8 

25,2 

2,6 

2,1 

2,9 

5,2 

1,9 

2,9 

6,4 

0,2 

1,0 

44,2 

3,7 

3,6 

5,3 

13,6 

2,0 

6,0 

2,4 

0,1 

7,5 

31,0 

1,8 

1,4 

2,7 

9,4 

2,7 

4,9 

2,6 

0,3 

5,0 

Các thế chế tài chính 16,8 57,2 30,2 14,8 20,5 

Thương mại 22,0 10,0 12,7 17,2 14,5 

Xây dựng 12,5 5,7 10,5 8,4 5,8 

Khai khoáng 9,3 3,3 14,3 1,8 2,8 

Nông nghiệp 0,2 0,5 0,4 1,6 0,4 

Dịch vụ 5,5 6,1 4,7 4,5 2,8 

Công ty ñầu tư  0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

Bất ñộng sản 1,9 1,0 2,1 7,0 19,8 

Các ngành khác 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 

Tổng FDI ñổ vào 100 100 100 100 100 

Nguồn: Ngân hàng Thái Lan, số liệu trực tuyến (www.bot.or.th) 
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Từ năm 1970 ñến nửa ñầu năm 1980, FDI trong ngành chế biến, chế tác 

chiếm gần 25% tổng số dòng FDI, nhưng sau ñó, tỷ lệ này ñã chiếm một vị trí 

tương ñối, tăng lên cao gần 40% tổng số FDI ñổ vào trong những năm 90. 

Việc tăng FDI trong các ngành chế biến, chế tạo là kết quả của các biện pháp 

khuyến khích sử dụng nhiều lao ñộng hướng về xuất khẩu, ñặc biệt là các nhà 

ñầu tư ñến từ các nước trong khu vực ðông Bắc Á. Tầm quan trọng tăng lên 

của các nhà ñầu tư từ các nước công nghiệp mới ðông Bắc Á ở Thái Lan là 

phù hợp với kinh nghiệm của các nước ðông Nam Á.  

Trong ngành chế biến, chế tạo, FDI chủ yếu ñổ vào các ngành công 

nghiệp thay thế nhập khẩu như là dệt, ôtô và hoá chất. FDI trong ngành dệt, 

hoá chất, máy móc và ñồ ñiện và thực phẩm và ñường chiếm 32,4%, 16%, 

14,3% và 10,4% tổng số FDI của ngành chế biến trong giai ñoạn (1970–

1980). Biện pháp khuyến khích chính ñối với dòng vốn ñổ vào FDI chế biến 

trong giai ñoạn này là thị trường nội ñịa ñược bảo hộ cao do chiến lược công 

nghiệp hoá thay thế nhập khẩu khởi xướng. Các dòng vốn ñổ vào FDI chế 

biến, chế tạo là FDI tìm ñến các thị trường thích hợp. Thị trường nội ñịa ñược 

bảo hộ cao ñã khuyến khích các công ty ña quốc gia (MNEs) thiết lập các chi 

nhánh ở các nước chủ nhà và sản xuất phục vụ cho thị trường nội ñịa thay vì 

sản xuất ở tại nước mình và xuất khẩu sang các nước chủ nhà.  

Từ giữa những năm 1980, các doanh nghiệp nước ngoài ñã chuyển dịch 

từ các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu sang các ngành công nghiệp sử 

dụng nhiều lao ñộng truyền thống như may mặc, giầy dép, ñồ chơi. Các hoạt 

ñộng lắp ráp sử dụng nhiều lao ñộng trong ngành ñiện và ñồ ñiện tử ñã thu hút 

chủ yếu ñối với các nhà ñầu tư nước ngoài. Tỷ trọng máy ñiện và ñồ ñiện tử 

trong dòng ñầu tư trực tiếp nước ngoài FDI  tăng từ 14,3% trong những năm 

1970 lên 30% trong những năm 1990.  
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Xét theo 4 khía cạnh như tổng số sản lượng, giá trị gia tăng, xuất khẩu 

và việc làm, thì FDI ñóng vai trò quan trọng trong ngành chế biến, chế tạo của 

Thái Lan. Các nhà máy của nước ngoài chiếm khoảng 50% tổng sản phẩm 

ñầu ra và 48,3% tổng số giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến. Các nhà 

máy nước ngoài có xu hướng xuất khẩu nhiều hơn là các nhà máy ở ñịa 

phương. Giá trị xuất khẩu của các nhà máy nước ngoài và nhà máy ñịa 

phương ñạt tương ứng là 44,9% và 24,1% trong tổng số bán ra. Kết quả là, 

mức ñộ tham dự của FDI trong xuất khẩu thậm chí còn cao hơn tổng sản 

phẩm ñầu ra và giá trị gia tăng. Các nhà máy nước ngoài chiếm 58,9% tổng số 

hàng xuất khẩu chế biến. Tuy nhiên, tỷ trọng lao ñộng tham gia của FDI 

không nhiều. Các nhà máy nước ngoài chỉ chiếm 35% số việc làm trong 

ngành chế tạo. Việc làm ít hơn trong các công ty nước có vốn ñầu tư nước 

ngoài phản ánh tính chất sử dụng vốn nhiều hơn của các công ty nước ngoài ở 

nhiều nước ñang phát triển.  

Phần trên ñã phân tích luồng FDI trong ngành chế biến từ 1986. Phần 

này, chúng ta sẽ nghiên cứu các dự án do BOI khởi xướng trong giai ñoạn 

1989-1998. Mặc dù, như ñã nêu ở trên, các ưu ñãi của BOI giành cho các dự 

án theo hướng xuất khẩu bắt ñầu có hiệu quả vào giữa những năm 1980. Tuy 

nhiên, từ năm 1989 ñến 1998 luồng ñầu tư FDI trong ngành chế biến vẫn có 

xu hướng tăng.  

Bảng 2.9 và 2.10 ñã chỉ ra số dự án, vốn ñầu tư, lao ñộng việc làm, tỷ lệ 

vốn và lao ñộng và tỷ trọng phần trăm của sở hữu nước ngoài ñược thu thập. 

Có 3 suy luận có thể rút ra từ các bảng này. Trước hết, có các dự án hướng 

theo xuất khẩu lớn nhận ñược các ưu ñãi ñầu tư từ BOI. Trong số 7.961 dự án, 

có 3.638 dự án (chiếm hoặc 45,7% trong tổng số dự án) là các dự án hướng 

theo xuất khẩu. Trong số các dự án hướng theo xuất khẩu này, ñiện tử là hạng 

mục quan trọng nhất chiếm 25,9% và 34% trong số các dự án, ñầu tư vốn, và 

việc làm. Tiếp sau là máy móc và phụ tùng, thực phẩm chế biến, quần áo và 

giầy dép là quan trọng hơn cả máy móc và phụ tùng và ñồ dùng ñiện tử. Tầm 

quan trọng của FDI hướng về xuất khẩu cũng ñược ghi nhận trong các trường 
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hợp của Hoa Kỳ. FDI trong ngành chế biến của Hoa Kỳ ngày càng trở nên 

quan trọng kể từ năm 1986. FDI trong ngành chế biến, chế tạo cao hơn FDI 

trong ngành phi chế biến, với mức trung bình của FDI trong ngành chế biến là 

67% từ năm 1986 so với 30,9% FDI trong các ngành phi chế biến. Sau cuộc 

khủng hoảng tài chính năm 1997, BOI ñã có một số sự ñiều chỉnh. Thứ nhất 

là các ưu ñãi ñược xúc tiến các hoạt ñộng hướng theo xuất khẩu bị loại bỏ 

theo cam kết WTO ñối với thoả thuận về các biện pháp ñầu tư liên quan ñến 

thương mại (TRIMs). Thứ hai, xoá bỏ hạn chế sở hữu của người nước ngoài 

tới 49% các hoạt ñộng xúc tiến trong khu vực 1 và khu vực 2. Việc xoá bỏ 

này là sự cần thiết ñể thu hút dòng vốn nước ngoài ñổ vào, ñặc biệt FDI trong 

giai ñoạn ñầu của cuộc khủng hoảng 1997. 
 

Bảng 2.9: Tổng số dự án và các chỉ số liên quan trong các doanh nghiệp 

do BOI hỗ trợ, giai ñoạn (1989-1998) 

 
Số dự 

án 

Tổng vốn ñầu 

tư (triệu baht) 

Tổng số việc 

làm (1.000 

công nhân) 

Tỷ số giá vốn và 

lao ñộng (1000 

baht/công nhân) 

Sở hữu 

nước ngoài 

(%) 

Thực phẩm chế biến 
Hải sản ñông lạnh 
Thực phẩm ñông lạnh 
Thực phẩm ñóng hộp 
Dứa ñóng hộp 
Gà ñông lạnh 
Quần áo 
Giấy dép 
ðồ chơi 
ðiện tử 
ðồ ñiện 
Máy và phụ tùng 

166 
83 
10 
58 
9 
6 

173 
135 
89 

1086 
208 
783 

19,2 
10,5 
1,2 
5,3 
0,9 
1,3 

11,3 
11,0 
4,5 

346,1 
40,2 

169,8 

95 
45 
5 

38 
3 
3 

103 
82 
45 

448 
54 

119 

202 
233 
228 
138 
293 
407 
110 
135 
100 
773 
745 

1,427 

26,8 
29,9 
44,4 
19,3 
10,8 
37,2 
45,2 
27,8 
31,2 
73,2 
63,3 
46,0 

Tổng số 7.961 3640,2 2.164 1.682 36,8 

Nguồn: Số liệu thống kê ñầu tư của BOI 
 

Các công ty xuyên quốc gia thông qua kênh FDI ñã tham gia một cách 

rộng rãi vào trong công nghiệp hoá của Thái Lan trong suốt 4 thập kỷ qua. 
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Giá trị của dòng FDI tăng lên một cách nhanh chóng trong thời kỳ công 

nghiệp hóa hướng về xuất khẩu so với thời kỳ thay thế nhập khẩu. FDI chiếm 

khoảng 50% tổng sản lượng ngành chế biến và gần 60% xuất khẩu ngành chế 

biến năm 1995. Mức ñộ của tham gia của FDI trong ngành chế biến của Thái 

Lan là hơi ít hơn về mặt công ăn việc làm.  

Ngoài ra, các dòng vốn FDI ñổ vào Thái Lan trong thời kỳ công nghiệp 

hoá hướng về xuất khẩu có xu hưóng sử dụng nhiều lao ñộng. ðây là những 

lĩnh vực mà Thái Lan có lợi thế cạnh tranh, do vậy cải thiện việc phân bổ 

nguồn lực, tăng khả năng nguồn thu ngoại tệ và tăng trưởng kinh tế.  
 

Bảng 2.10: Tổng dự án do BOI hỗ trợ hướng về xuất khẩu, giai ñoạn 

(1989-1998) 

 Số dự 
án 

Tổng vốn 
ñầu tư 

(triệu baht) 

Tổng số việc 
làm (1.000 
công nhân) 

Lượng vốn trên 
ñầu lao ñộng (1000 
baht/công nhân) 

Tỉ lệ sở hữu 
của  nước 
ngoài (%) 

Thực phẩm chế biến 

Hải sản ñông lạnh 

Thực phẩm ñông lạnh 

Thực phẩm ñóng hộp 

Dứa ñóng hộp 

Gà ñông lạnh 

Quần áo 

Giấy dép 

ðồ chơi 

ðiện tử 

ðồ ñiện 

Máy và phụ tùng 

130 

66 

8 

42 

8 

6 

107 

96 

78 

941 

114 

215 

15,4 

8,8 

0,3 

4,2 

0,7 

1,3 

6,7 

8,7 

4,0 

312,9 

26,6 

28,8 

72.765 

35.271 

362 

31.983 

1.864 

3.285 

65.756 

64.449 

42.318 

415.917 

61.694 

43.375 

212 

250 

917 

131 

396 

407 

102 

136 

95 

752 

432 

665 

30,7 

34,7 

56,5 

22,0 

13,8 

37,2 

43,2 

45,6 

31,9 

75,7 

84,0 

76,7 

Tổng số 3.638 719,4 1.201.848 599 62,4 

Nguồn: Số liệu thống kê ñầu tư của BOI 
 

Hỗ trợ tín dụng 

Ngân hàng Thái Lan cung cấp hai loại hỗ trợ tín dụng. Hỗ trợ tín dụng 

xuất khẩu và chế biến. ðối với những nhà sản xuất chế biến, việc hỗ trợ ñược 

ñưa ra trong hình thức tỷ lệ lãi xuất nhượng bộ bằng việc chiết khấu khoản 
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cho vay ñối với các nhà sản xuất hoặc bằng việc ghi nợ xuất khẩu. Hỗ trợ tín 

dụng dưới hình thức cho vay ngắn hạn thông qua phiếu ghi chiết khấu trong 

120 ngày ñối với ñầu tư trong chế biến và 180 ngày ñối với ñầu tư ñể xuất 

khẩu. Tuy nhiên, hỗ trợ tín dụng ñối với các nhà sản xuất giảm ñi mạnh từ 

358 triệu ñô la Mỹ năm 1980 tới 26 triệu ñô la năm 1990. 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực và khoa học-công nghệ 

Gắn kết giữa công nghiệp hóa và giáo dục ở Thái Lan dường như là sự 

gắn kết tương ñối khác thường. Công nghiệp hóa và thu nhập cao hơn ñã mở 

rộng giáo dục và thực tế là số học sinh nhập học ở tất cả các cấp tăng lên 

nhiều lần trong suốt thời kỳ phát triển công nghiệp. Việc phân bố lực lượng 

lao ñộng theo nghề nghiệp ñã có thay ñổi quan trọng và việc phân bố lực 

lượng này theo trình ñộ học vấn cho thấy mối tương quan giữa lương bổng, vị 

trí công tác và giáo dục. Người có học vấn thường có việc làm tốt hơn và tỷ 

trọng trong nhóm này cũng tăng lên theo thời gian. Các nghiên cứu thực tế 

cho thấy giáo dục là một nhân tố quan trọng nhất của thu nhập.  

Tuy nhiên, giáo dục nâng cao thu nhập và trình ñộ học vấn trung bình ñã 

tăng lên trong toàn bộ dân số không có nghĩa là tất cả tầng lớp dân số ñều ñược 

hưởng lợi từ việc mở rộng  giáo dục. Mặc dù Thái Lan ñã có 3 thập kỷ mở rộng 

giáo dục, nhưng chất lượng của giáo dục vẫn là mối quan tâm chủ yếu.  

Bảng 2.11: Tỷ lệ lực lượng lao ñộng có trình ñộ tiểu học ở một số nước 
châu Á 

ðơn vị:% 

Nước % lực lượng lao ñộng 

Thái Lan (1990) 

Hàn Quốc (1980) 

ðài Loan (1980) 

Singapore (1980) 

Trung Quốc (1980) 

Malaysia (1980) 

Phillipin(1980) 

83,0 

49,1 

44,0 

62,7 

71,3 

58,4 

56,5 

Nguồn: Sirilaksana Khoman (1995), Thailand’s industrialization and its 

consequencies, tr. 98, bảng 48.  
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Chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu ít có ảnh hưởng ñến 

việc nâng cao kỹ năng lao ñộng do ñược thừa hưởng quyền ưu tiên sử 

dụng vốn tư bản nhập khẩu. Mặt khác, chính sách CNH hướng về xuất 

khẩu trong những năm 1970 phụ thuộc phần lớn vào việc sử dụng lao 

ñộng chi phí và trình ñộ thấp.  

ðiều nghịch lý là khi so sánh với các nước về tỷ lệ nhập học, trình ñộ 

học vấn, và việc làm trong các ngành kinh tế thì Thái Lan có tốc ñộ tăng trưởng 

cao của Thái Lan. Hơn 60% lực lượng lao ñộng vẫn còn làm việc trong khu 

vực nông nghiệp so với 40% ở Philippin, 55% Hàn Quốc trong ñầu năm 1965. 

Hầu như một nửa trẻ em hoàn thành cấp tiểu học không tiêp tục học lên cao. 

Năm 1990, 83% công nhân Thái có trình ñộ tiểu học hoặc thấp hơn so với 49% 

của Hàn Quốc và 44% của ðài Loan. Tóm lại Thái Lan có tỷ lệ học sinh nhập 

học cấp trung học phổ thông thấp nhất trong các nước ASEAN.  
 

Bảng 2.12: Tỷ lệ nhập học của một số nước Châu Á (1988) 

Nước Tiểu học Trung học ðại học 

Thái Lan 

Hàn Quốc 

Singapore 

Hồng Kông 

Indonesia  

Malaysia 

Phillipin 

95 

104 

111 

106 

119 

102 

110 

29 

87 

69 

74 

48 

57 

71 

10 

37 

12 

13 

7 

7 

28 

Nguồn: Sirilaksana Khoman (1995) 
 

ðánh giá nhu cầu nguồn nhân lực của Thái Lan cho công cuộc công 

nghiệp hoá rất cao, nhưng khi ñó nguồn cung lại có hạn, ñặc biệt là chất lượng 

lao ñộng.  

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ ñược coi như là nhân tố chủ chốt 

cho sự thành công của các nền kinh tế công nghiệp mới ðông Á. Tất cả các 

nước NIC (trừ Hồng Kông) ñều xuất phát từ các chương trình ñào tạo kỹ thuật 
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lớn trong ñầu những năm 1970. Các ngành công nghệ cao ñã ñóng vai trò 

quan trọng và nhu cầu làm chủ công nghệ là rất quan trọng nếu như Thái Lan 

muốn duy trì ñược tính cạnh tranh trong trên thế giới. Nhân lực khoa học và 

công nghệ quan trọng ñối với việc nâng cao khả năng và sự cạnh tranh của 

dịch vụ, ngành nông nghiệp các ngành công nghiệp xuất khẩu của Thái Lan, 

ngành ñã và ñang phải ñương ñầu cạnh tranh ngày càng tăng từ các nước phát 

triển ñang sử dụng công nghệ tự ñộng hoá trong các sản phẩm sử dụng nhiều 

lao ñộng và với các nước ñang phát triển trong chi phi lao ñộng thấp hơn. Khả 

năng cạnh tranh phụ thuộc vào hai nhân tố (1) lực lượng lao ñộng có kỹ năng 

và dễ thích nghi và (2) nhân lực khoa học và công nghệ có khả năng gắn kết 

Thái Lan với công nghệ thế giới và tạo ra sự thay ñổi phù hợp với các ñiều 

kiện trong nước.  

Các nhà công nghiệp quan tâm ñến lợi nhuận và cạnh tranh, nhưng họ 

lại có vẻ không mặn mà với việc chấp nhận rủi ro khi lợi nhuận mang lại 

không ñược bảo ñảm. Hơn nữa, thuyết phục các chính trị gia ñổ thêm ngân 

sách cho một hoạt ñộng tốn kém mà nó thường cho thấy kết quả vô hình thì 

lại càng khó. Kết quả của tình trạnh tiến thoái lưỡng nan này dẫn ñến ñầu tư 

thấp trong lĩnh vực R&D. Trường hợp này có thế áp dụng cho Thái Lan.  

Ngoài ñầu tư thấp cho R&D, thì hơn 90% tổng số R&D lại do khu vực 

công tiến hành. ðây chính là sự tương phản giữa các nước phát triển và các 

nước công nghiệp hoá mới nơi mà ñại ña số R&D ñược tài trợ thông qua khu 

vực tư nhân. Các hoạt ñộng khoa học và công nghệ, ñặc biệt là các hoạt ñộng 

R&D trong các viện/trường ñại học công phần lớn ñược tiến hành theo cái 

cách mà nó biệt lập và không gắn kết với thực tế sản xuất.  

Trong phát triển KHCN, Thái Lan chú trọng phát triển nhân lực khoa 

học, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, xây dựng kết cấu hạ 

tầng KHCN. Mặc dù vậy, KHCN của Thái Lan trong giai ñoạn này vẫn chưa 

phát triển. Các doanh nghiệp chủ yếu vẫn sử dụng công nghệ của nước ngoài 
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ñể ñổi mới công nghệ sản xuất. Hoạt ñộng nghiên cứu trong nước vẫn chưa 

gắn kết với công nghệ nước ngoài. Thiếu hụt nghiêm trọng ñội ngũ kỹ sư thực 

hành, cán bộ công nghệ và công nhân kỹ thuật trong khu vực công nghiệp.  

Qua hình 2.1 chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn nhận khoa học và công 

nghệ của Thái Lan ñang ở giai ñoạn nào trong mô hình tuyến tính của ñổi 

mới. Thái Lan mới ñang ở giai ñoạn ñầu “nghiên cứu cơ bản” và “nghiên cứu 

ứng dụng”. 

 

Hình 2.1: Khái niệm tuyến tính của ñổi mới 
 

Thái Lan nhận thức rất sớm về tầm quan trọng của KHCN ñối với công 

cuộc phát triển ñất nước. Các cơ sở nghiên cứu KHCN ở Thái Lan ñược xây 

dựng từ rất sớm, như Viện Nghiên cứu KHCN ở Thái Lan ñược thành lập 

năm 1963; Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ñược thành lập năm 1979. 

Năm 1985, Thái Lan có 3 trung tâm nghiên cứu khoa học với trang thiết bị 

khá hiện ñại về công nghệ gen và công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu và 

kim loại, công nghệ ñiện tử và máy tính ñã ra ñời. Năm 1992, Quỹ nghiên cứu 

Thái Lan ñược thành lập.  

ðể phát triển năng lực KHCN của ñất nước, Bộ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường Thái Lan ñã triển khai chính sách trong 4 lĩnh vực: chuyển 

giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, thông tin KHCN và xây dựng ñội 

ngũ cán bộ KHCN. Bốn lĩnh vực này tập trung việc thực hiện 5 chính sách 

công nghệ sau ñây:  

- Thứ nhất, ứng dụng triển khai công nghiệp trong ñó ngành công 

nghiệp cơ bản như hóa chất, luyện kim, ñiện tử...; 

Sản xuất và ứng dụng 

Phát triển và công nghệ 

Nghiên cứu ứng dụng 

Nghiên cứu cơ bản 
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- Thứ hai, ứng dụng triển khai trong nông nghiệp như công nghệ sinh 

học, kỹ thuật gen; 

- Thứ ba, ứng dụng trong ngành năng lượng ñể tạo ra các nguồn năng 

lượng tái tạo như thủy ñiện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời; 

- Thứ tư, ứng dụng trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý 

tài nguyên; 

-  Thứ năm, ứng dụng ñể phát triển tiềm lực quốc phòng.  

Năm 1991, Chính phủ Thái Lan ñã thành lập Cơ quan Phát triển KHCN 

Quốc gia (NASTDA) ñể ñiều phối các hoạt ñộng nghiên cứu KHCN. Nhiệm 

vụ chính là hỗ trợ hoạt ñộng nghiên cứu và phát triển theo hướng ưu tiên của 

quốc gia như công nghệ gien, công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu và kim 

loại, công nghệ ñiện tử và máy tính; thúc ñẩy phát triển nguồn nhân lực 

KHCN; thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong nước và hỗ trợ tăng 

cường năng lực công nghệ cho khu vực tư nhân.  

Vấn ñề quan trọng mà Thái Lan ñang phải ñương ñầu là phát triển 

nguồn nhân lực nhằm tiếp thu và thích nghi các kỹ năng công nghệ nhập 

ngoại phù hợp với môi trường KT-XH của ñất nước. Mặc dù Thái Lan có số 

cán bộ khá lớn trong các trường ñại học, các cơ quan của Chính phủ và khu 

vực tư nhân nhưng số cán bộ thực sự làm khoa học vẫn còn ít so với các nước 

có trình ñộ phát triển công nghệ cao hơn.  

Các biện pháp mà Chính phủ Thái Lan ñã tiến hành ñể tăng cường ñội 

ngũ cán bộ kỹ thuật bao gồm:  

- Xúc tiến các chương trình ñào tạo chuyên nghiệp nâng cao tay nghề 

cho công nhân, cũng như cải tiến chất lượng nguồn nhân lực ñể ñáp ứng yêu 

cầu của thị trường nhân lực; 

- Phát triển về trí lực và vật lực cho nhân dân thông qua việc cung cấp 

ñầy ñủ các dịch vụ giáo dục và y tế ñể tạo nên những con người vừa có kiến 

thức, tay nghề vừa có sức khỏe; 
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- Tiến hành các khóa ñào tạo chuyên môn ngắn hạn nhằm cung cấp cho 

nông dân có kiến thức ñầy ñủ ñể nâng cao năng suất và phát triển thị trường, 

qua ñó cải thiện mức sống của họ.  

2.3.1.3. Kết quả và hạn chế 

- Về tăng trưởng kinh tế, trong giai ñoạn 1972 – 1997,  nền kinh tế Thái 

Lan ñã thay ñổi nhanh chóng, tốc ñộ tăng trưởng ñạt 7% trong những năm 

1970. Trong nửa ñầu những năm 1980 tốc ñộ tăng trưởng giảm xuống 5,8%, 

sau ñó lại tăng lên 10% trong nửa cuối những năm 1980. Vào ñầu những năm 

1990, tốc ñộ tăng trưởng GDP bình quân ñạt hơn 8%. Tuy nhiên tốc ñộ này 

giảm xuống còn 5,9% năm 1996 và lần ñầu tiên giảm xuống -1,75% trong 

năm khủng hoảng tài chính châu Á 1997 .  

Bảng 2.13: Cơ cấu GDP của Thái Lan, giai ñoạn (1970 – 1995) 
ðơn vị % 

 1970 1980 1985 1990 1995 

GDP (tỷ baht) 478 914 1191 1954 2895 

Nông nghiệp 131 185 227 266 280 

Công nghiệp chế tác 81 211 268 542 948 

Ngành khác 266 518 696 1144 1667 

Tỷ lệ GDP (%) 

Nông nghiệp 27,4 20,2 19,1 13,6 9,7 

Công nghiệp chế tác 16,9 23,1 22,5 27,7 32,7 

Ngành khác 55,6 56,7 58,4 58,6 57,6 

Tốc ñộ tăng trưởng (%) 

GDP 7,8 6,7 2,7 5,1 8,2 

Nông nghiệp 6,3 3,5 2,1 1,6 1,0 

Công nghiệp chế tác 9,4 10,0 2,4 7,3 11,8 

Các ngành khác 8,1 6,9 3,0 5,1 7,8 

Nguồn: NESDB, 1996 
 

- Về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Việc ñiều chỉnh chiến lược ñã 

làm cho Thái Lan thay ñổi cơ bản trong cơ cấu hàng hoá xuất khẩu, hàng chế 

biến, chế tạo ñã dần thay thế vị trị xuất khẩu hàng sơ chế, tỷ trọng nông 
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nghiệp trong GDP và trong xuất khẩu ñều giảm xuống nhanh chóng. Tốc ñộ 

tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo tăng nhanh giai ñoạn 1985 - 1995 và 

giảm xuống năm 1999 (năm khủng hoảng tài chính châu Á 1997). ðiều ñáng 

ghi nhận là có sự chuyển biến từ chế tạo ñơn giản, sử dụng nhiều lao ñộng và 

các ngành công nghiệp dựa vào nông nghiệp sang các ngành công nghiệp có 

trình ñộ chế tạo cao hơn. Thực phẩm, ñồ uống chiếm 20,1% GDP năm 1980 

và có xu hướng giảm dần xuống còn khoảng 15,6%. Hàng dệt may chiếm 

12,2% năm 1980 giảm xuống 6,5% năm 1997, ñiều này cho thấy Thái Lan 

mất dần tính cạnh tranh trong lĩnh vực này. Như trong bảng 2.13 cho thấy 

ngành công nghiệp chế tạo tăng từ 16,9% năm 1970 lên tới 36,3% năm 1995, 

ñiều này cho thấy khi nền kinh tế mở cửa thì cơ cấu công nghiệp có xu  hướng 

chuyển từ ngành sử dụng nhiều lao ñộng sang các ngành sử dụng nhiều vốn 

hơn. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP ñã giảm nhanh chóng từ 27,4 % năm 

1970 xuống còn 20,2% năm 1980, 13,6% năm 1990 và còn 9,7% năm 1995. 

Rõ ràng có sự hoán vị giữa ngành nông nghiệp với ngành chế biến, chế tạo.  

Chúng ta có thể thấy sự phát triển nhanh chóng của ngành chế biến của 

Thái Lan trong giai ñoạn 1970 – 1995, ñồng thời mọi nguồn lực ñều ưu tiên 

hướng vào ngành này trong khi ñó ngành nông nghiệp chiếm phần lớn lực 

lượng lao ñộng lại ít ñược quan tâm hơn.  

Bảng 2.14: Lao ñộng theo ngành 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Tổng số lao ñộng 
(nghìn người) 

3084,7 29220,3 30794,3 30679,9 30164,3 30815,1 31165,8 31714,3 

Tỷ lệ trong tổng số lao ñộng (%) 

Nông nghiệp  63,95 56,07 56,20 53,03 50,33 46,69 45,36 45,14 

Công nghiệp chế tạo 10,16 12,52 12,77 13,62 13,89 14,95 14,92 14,64 

Ngành khác 25,89 31,41 31,03 33,35 35,78 38,35 39,71 40,22 

Tốc ñộ tăng trưởng 

Nông nghiệp 1,61 -16,94 5,62 -5,98 -6,69 -5,21 -1,75 1,26 

Công nghiệp chế tạo 9,12 16,77 7,51 6,26 0,28 9,96 0,93 -0,14 

Ngành khác 4,48 14,94 4,12 7,06 5,49 9,50 4,74 3,05 

Nguồn: Niêm giám thống kê (NSO) các năm 
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- Về chuyển dịch cơ cấu lao ñộng. Trong giai ñoạn này, tỷ trọng lao 

ñộng nông nghiệp trong tổng lao ñộng có xu hướng giảm, từ 82% năm 1960 

xuống 45% trong thời kỳ 1995-1998. Tỷ trọng lao ñộng trong các ngành công 

nghiệp và dịch vụ tăng từ 14% năm 1960 lên 17%, 22% và 25% trong các 

năm tương ứng 1970, 1980, và 1990, và tăng vọt lên 40% sau năm 1995.  

- Về xuất khẩu, xuất khẩu với tư cách là ñộng lực chính thúc ñẩy tăng 

trưởng kinh tế của Thái Lan ñã ñạt tốc ñộ tăng trưởng khá cao trong những 

năm 1987 - 1996. Tính ñến năm 1996, xuất khẩu của Thái Lan ñã ñạt mức 1% 

tổng xuất khẩu thế giới. Cơ cấu xuất khẩu cũng ñã thay ñổi nhanh chóng theo 

hướng các hàng hóa sơ chế ñã ñược thay thế bằng các hàng hóa chế tạo như 

máy tính và phụ kiện, hàng ñiện và ñiện tử, hàng dệt may, thực phẩm qua chế 

biến, ô tô v.v...Tương tự với cơ cấu sản lượng, hàng hóa chế biến, chế tạo ñã 

trở thành nguồn xuất khẩu quan trọng của Thái Lan. Tỷ trọng hàng hóa chế 

biến, chế tạo trong tổng số xuất khẩu tăng lên từ 16,5% trong những năm 

1970 lên tới 30,8% trong nửa ñầu của những năm 1980. Từ năm 1987, hàng 

hóa chế biến, chế tạo xuất khẩu chiếm hơn một nửa số hàng hóa xuất khẩu 

của quốc gia này, và tăng lên tới 53,8% trong nửa ñầu những năm 1980.  

Dòng vốn ñầu tư nước ngoài (FDI), FDI ñổ vào Thái Lan rất mạnh, 

dòng vốn này lớn hơn tổng dòng vốn FDI ñổ vào trong vòng 10 năm trước ñó. 

Nguồn vốn lớn ñổ vào Thái Lan chủ yếu từ Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc 

và Singapore. ðiều này phản ánh những thay ñổi trong môi trường ñầu tư quốc 

tế, chứ không hoàn toàn do các chính sách của chính phủ Thái Lan. Tuy nhiên, 

do hệ thống tài chính – ngân hàng yếu kém của Thái Lan chứa ñựng nhiều rủi 

ro tiềm ẩn nên các nhà ñầu tư nước ngoài sẵn sàng rút vốn bất cứ lúc nào.  

Tóm lại, Thái Lan ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng ghi nhận trong 

mấy thập kỷ qua. Tăng trưởng nhanh nhưng chất lượng tăng trưởng yếu kém. 

Hệ thống tài chính – ngân hàng của Thái Lan hoạt ñộng không có hiệu quả. 
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Bài học thành công của Hàn Quốc và ðài Loan về phát triển giáo dục và 

nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ñã không ñược áp dụng ở Thái Lan. 

ðây chính là ñiểm yếu và khó khăn của Thái Lan trong việc nâng cao tính 

cạnh tranh của mình.  

2.3.2. Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan, giai 

ñoạn (1997 ñến 2008) 

3.3.2.1. Bối cảnh 

Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ tháng 7/1997 ñã làm cho nền kinh 

tế của Thái Lan rơi vào tình trạng khó khăn trầm trọng. Mức tăng trưởng GDP 

năm 1998 giảm -10,5%, nợ nước ngoài lên tới 87 tỷ USD, thất nghiệp tăng 

(tính ñến tháng 3/1998 là 2,8 triệu người). Khủng hoảng tài chính châu Á 

1997 ñã giúp cho Thái Lan nhận ra rằng nếu không có một chính sách thương 

mại ñúng ñắn với những ñiều chỉnh cho phù hợp với những tình hình thế giới 

thì Thái Lan khó mà duy trì ñược thế mạnh xuất khẩu của mình.  

Chính phủ Thái Lan ñã bắt ñầu chú ý tới phát triển bền vững, tập trung 

vào vấn ñề môi trường và phát triển nguồn nhân lực nội sinh, những vấn ñề 

này ñược ñề cập ñến trong các kế hoạch lần thứ 8, 9 và 10. Tuy nhiên xuất 

khẩu vẫn ñóng vai trò chính. Chiến lược công nghiêp hoá hướng về xuất khẩu 

của Thái Lan ñã tạo ra sự phát triển vượt bậc cho nền kinh tế của Thái Lan.  

2.3.2.2. Chính sách và giải pháp 

Chính sách sản phẩm  

Sau khủng hoảng tài chính châu Á, Chính phủ Thái Lan ñã phải xem 

xét lại chính sách sản phẩm chủ lực của mình. Việc lựa chọn sản phẩm và thị 

trường xuất khẩu ñược Thái Lan sử dụng như một công cụ hữu hiệu nhằm tận 

dụng những ưu thế về tài nguyên, nhân lực và vị trí ñịa lý, ñồng thời phân bổ 

một cách tối ưu các nguồn lực quốc gia.  
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Các sản phẩm xuất khẩu với chi phí lao ñộng cao của Thái Lan ñã mất 

dần khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Phần lớn trong số ñó (như các 

sản phẩm dệt may, giày dép, thực phẩm ñóng hộp,...) là những sản phẩm xuất 

khẩu truyền thống của Thái Lan. Mặt khác, phần giá trị gia tăng trong các sản 

phẩm xuất khẩu của Thái Lan rất thấp (chẳng hạn tỷ lệ giá trị gia tăng trong giá 

thành của máy tính, thiết bị bán dẫn, ñiện dân dụng, dệt may và ô tô lần lượt là 

30%, 28%, 60%, 50% và 47%). ðể khắc phục thực trạng ñó, Chính phủ Thái 

Lan ñã ñưa ra chương trình nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu, 

nhằm tiếp tục duy trì và phát triển những lợi thế so sánh của mình. Chương 

trình ñược chia thành hai nội dung chính: Thứ nhất, thúc ñẩy sự chuyển dịch cơ 

cấu công nghiệp từ chi phí lao ñộng cao sang sử dụng hàm lượng công nghệ 

cao. ðây thực sự là cuộc cách mạng công nghiệp. Các ngành công nghiệp như 

chế tạo ô tô, xe máy, công nghiệp ñiện máy và ñiện tử là những ngnàh công 

nghiệp sử dụng chi phí lao ñộng cao và thực sự dẫn ñầu trong nền kinh tế của 

Thái Lan trong tương lai. Thứ hai, khuyến khích sự phát triển và áp dụng công 

nghệ hiện ñại nhằm làm tăng phần giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp 

sử dụng chi phí lao ñộng cao. Trong nội dung thứ hai này, hai ngành công 

nghiệp ñược ưu tiên ñầu tư là công nghiệp dệt may và công nghiệp thực phẩm. 

Sự ñổi mới công nghệ trong các ngành này sẽ ñược Quỹ Phát triển Xuất khẩu 

hỗ trợ về mặt tài chính. Chính phủ hy vọng sự ñổi mới công nghệ ñó sẽ cắt 

giảm chi phí cho từng ñơn vị sản phẩm, ñồng thời làm tăng thêm giá trị hàng 

xuất khẩu, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.  

ðể ñảm bảo thực hiện tốt chương trình nâng cao khả năng cạnh tranh 

của hàng xuất khẩu. Ủy ban ðầu tư Thái Lan (BOI) ñã cụ thể hóa 4 nhiệm vụ 

sau: (1) Khuyến khích ñầu tư công nghệ nhằm làm tăng giá trị hàng hóa trong 

các ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, ñồ chơi, giày dép và một số 

ngành công nghiệp nhẹ); (2) Hỗ trợ hoạt ñộng nghiên cứu và triển khải 

(R&D) các sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm trong những 

ngành vốn ñã có khả năng cạnh tranh mạnh (chế biến nông sản và hải sản); 
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(3) ðầu tư nâng cao năng suất lao ñộng, tăng cường khả năng cạnh tranh của 

các ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng (sản xuất phụ tùng ô tô, các ngành 

sử dụng công nghệ cao như IC, bán dẫn và màng silicon). (4) Giảm chi phí 

sản xuất trong các ngành công nghiệp nói chung, ñặc biệt là những ngành 

công nghiệp non trẻ.  

Như vậy, việc nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Thái 

Lan không chỉ mang lại thành công trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, 

mà còn hứa hẹn sự thành công  trong việc phát triển nền công nghiệp hiện ñại 

có hiệu quả cho ñất nước.  

Chính sách thương mại và thị trường  

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính – 

tiền tệ (1997), Thái Lan vẫn có ñủ khả năng ñể vươn ra thị trường thế giới, 

bởi vì:  

Thứ nhất, Thái Lan vẫn ñược ñánh giá là có năng lực tốt trong sản xuất 

và chiếm hàng ñầu trong khu vực về xuất khẩu ñối với nhiều mặt hàng quan 

trọng, ñặc biệt là gạo (ñứng ñầu thế giới về xuất khẩu), mía ñường (ñứng thứ 

3 thế giới), các loại nông sản, thực phẩm chế biến.  

Thứ hai, về mặt ñịa lý, Thái Lan vẫn ñược coi là trạm trung chuyển, là 

cửa ngõ thương mại quan trọng ñối với nhiều nước trong khu vực.  

Thứ ba, Thái Lan có hệ thống pháp luật thương mại tự do theo tiêu 

chuẩn quốc tế ñể từ ñó có thể tiếp nhận quá trình tự do hoá thương mại. Bên 

cạnh ñó, Thái Lan cũng có những ñiều chỉnh nhằm khắc phục nhược ñiểm của 

mình. ðặc biệt là trong những năm sau khủng hoảng, Chính phủ Thái Lan chú 

trọng tháo gỡ các trở ngại trong quan hệ thương mại với các nước láng giềng. 

ðiều này ñược thể hiện khi Thái Lan ký kết hợp tác kinh tế ñối với tất cả các 

nước láng giềng, chẳng hạn như: tam giác kinh tế phía Nam, tứ giác kinh tế phía 

Bắc, khu vực kinh tế tiểu vùng sông Mekong. Các biện pháp ñiều chỉnh nhằm 

thúc ñẩy hoạt ñộng thương mại của Thái Lan sau khủng hoảng tập trung vào:  
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Một là, ban hành các chính sách tác ñộng lên hoạt ñộng thương mại 

quốc tế theo hướng thúc ñẩy xuất khẩu. Nhằm tăng năng suất lao ñộng trong 

nước sau cuộc khủng hoảng, Chính phủ Thái Lan chủ trưong một mặt giảm 

nhập khẩu, mặt khác tăng cường xuất khẩu dịch vụ, tìm kiếm các mặt hàng 

xuất khẩu mới, thị trường mới, ña dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu, tiếp tục 

tự do hoá ñể nâng cao cạnh tranh cho hàng xuất khẩu. So với các nước châu Á 

bị khủng hoảng khác, Thái Lan chọn việc ban hành các chính sách tác ñộng 

trực tiếp ñến xuất khẩu hơn là các chính sách tác ñộng gián tiếp. Các chính 

sách cơ bản nhằm tác ñộng lên hoạt ñộng thương mại quốc tế của Thái Lan là 

ñiều chỉnh ñịnh hướng thị trường xuất khẩu, Bên cạnh các ñối tác truyền 

thống là các nước nông nghiệp phát triển, Thái Lan ñặc biệt chú trọng tới thị 

trường các nước ñang phát triển như: ASEAN, Trung ðông, châu Phi, Trung 

Quốc,…Trong ñó, các nước thuộc ASEAN và Mỹ La tinh ñược Thái Lan ñặc 

biệt quan tâm. ðể hỗ trợ xuất khẩu sang các thị trường mới, Chính phủ Thái 

Lan ñã áp dụng nhiều biện pháp như: hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay trong 

vòng 5 năm ñối với các nhà xuất khẩu sang các thị trường mới.  

Hai là, ñiều chỉnh cơ cấu thương mại quốc tế. Thái Lan tiếp tục ñề cao 

vai trò của khu vực dịch vụ (hiện tại khoảng 50% GDP). Thái Lan xác ñịnh 5 

ngành dịch vụ ñược ưu tiên xuất khẩu sau khủng hoảng là các món ẩm thực 

Thái (Thái Lan, nhà bếp của thế giới), văn hoá phẩm, khu giải trí và sân gôn, 

mỹ viện, chăm sóc sức khoẻ và y tế.  

ðiều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt ñộng ngoại thương. Thái Lan chủ 

trương ñiều chỉnh cơ cấu tổ chức, phân rõ chức năng của các trung tâm và các 

văn phòng ñại diện ở nước ngoài. Hiện nay, các trung tâm có nhiệm vụ theo 

dõi các thị trường và những vấn ñề có liên quan ñến thương mại, còn các văn 

phòng thương mại có nhiệm vụ triển khai các chính sách thương mại của 

Chính phủ ở nước ngoài, ñồng thời báo cáo các vấn ñề nảy sinh và ñề ra các 

phương án giải quyết.  



 

 

111 

Ba là, tăng cường tự do hoá thương mại và nâng cao khả năng cạnh 

tranh nhằm hội nhập sâu hơn nữa vào nền kinh tế thế giới. Chính phủ Thái 

Lan cho rằng, ñể có thể mở rộng ñược các thị trường xuất khẩu thì cần có sự 

ñiều chỉnh về quan ñiểm “tự do hoá thương mại ña phương”. Trong tình hình 

hiện nay, khi mà các hiệp ñịnh về tự do hoá thương mại ña phương ñang gặp 

nhiều trở ngại và chậm hơn so với mong ñợi thì việc ký kết các hiệp ñịnh về 

tự do hoá thương mại song phương lại tỏ ra là một sự lựa chọn ñúng, tạo ñiều 

kiện cho sự phát triển và ñồng thời ñẩy nhanh việc ký kết các hiệp ñịnh về tự 

do hoá thương mại ña phương. Chính vì vậy, trong những năm gần ñây, Thái 

Lan luôn ñẩy nhanh các hoạt ñộng ký kết các hiệp ñịnh song phương.  

Ở cấp ñộ khu vực và trong khuôn khổ AFTA, Thái Lan là nước tích 

cực cổ vũ cho việc ñảm bảo tiến trình AFTA. Theo ñó, Chính phủ Thái Lan 

ñã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như: giảm thuế quan, xoá bỏ các hàng 

rào phi thuế quan, giảm lãi suất tín dụng ñể nâng cao khả năng cạnh tranh của 

các ngành sản xuất trong nước.Về thuế quan, Thái Lan ñã công bố giảm thuế 

suất ñối với 542 mặt hàng công nghiệp vào giữa 2000 từ mức 5 - 20% xuống 

còn 0 - 10%. Về rào cản thương mại phi thuế quan, Thái Lan chỉ áp dụng các 

biện pháp phi thuế quan khi cần thiết ñể bảo vệ lợi ích trong nước và ñiểu 

chỉnh theo các yêu cầu WTO.  

Ngoài ra, tự do hoá thương mại phải kết hợp với bảo hộ hợp lý kinh tế 

trong nước và gắn với mục tiêu ñẩy mạnh xuất khẩu. Chính sách bảo hộ sản 

xuất phải ñặt mục tiêu ñầu tiên là quả hiệu kinh tế xã hội. Trước hết, phải thúc 

ñẩy sản xuất trong nước, nâng cao cạnh tranh hàng hoá có lợi thế cạnh tranh 

trên thị trường nội ñịa và từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Chính sách 

bảo hộ luôn gắn chặt với ñịnh hướng xuất khẩu và ñẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế. ðiều này ñược thể hiện rõ trong chính sách thuế quan. Nhìn 

chung, mức thuế thấp nhất ñược áp dụng cho những mặt hàng là ñầu vào phục 

vụ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, mức thuế cao hơn áp dụng cho các sản 
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phẩm có lợi thế so sánh, các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu trong tương lai 

gần ñược bảo hộ với mức thuế cao hơn. 

Việc hỗ trợ các ngành sản xuất của Chính phủ Thái Lan ñược thực hiện 

một cách có chọn lọc với mục ñích tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc chuyển 

dịch cơ cấu có lợi cho cạnh tranh. 

ðối với các ngành xuất khẩu truyền thống như: dệt may, hàng nông 

sản, thực phẩm ñông lạnh, ñá quý… thì Chính phủ tiếp tục hỗ trợ về vốn và 

công nghệ cho việc ñổi mới mẫu mã, chất lượng và sức cạnh tranh; giảm thuế 

nhập khẩu các nguyên vật liệu, máy móc, giảm thuế VAT. ðồng thời, các 

chiến lược mới về nông nghiệp ñược thông qua với trọng tâm cơ bản là nâng 

cao năng suất, giảm giá thành, khuyến khích tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt 

có chất lượng cao, gắn phát triển công nghệ với bảo vệ môi trường. 

Tăng cường xúc tiến tìm kiếm các sản phẩm xuất khẩu mới bằng việc 

chuyển mạnh sang các ngành sản xuất sử dụng công nghệ cao. Thái Lan hy 

vọng trong tương lai sẽ trở thành trung tâm xuất khẩu phần mềm, thiết kế và 

sản xuất các vi mạch ñiện tử; các sản phẩm ñược chế biến từ dầu mỏ. 

Như vậy, tự do hoá thương mại, xét cho cùng thực chất là hoạt ñộng 

trao ñổi. Khi Thái Lan mở cửa thị trường cho bạn hàng thì ñổi lại các ñối tác 

nước ngoài cũng sẽ mở cửa thị trường của họ. ðiều ñó có nghĩa là cơ hội thị 

trường quốc tế sẽ ngày càng mở rộng cùng với tiến trình tự do hoá thương 

mại. Cùng với ñẩy nhanh các hiệp ñịnh tự do hoá thương mại, Chính phủ Thái 

lan ñã tận dụng ñược các cơ hội này ñể phát triển kinh tế. [13 tr. 150, 151] 

Chính sách thuế và bảo hộ  

ðến giữa năm 1997, quá trình cải cách thuế tạm thời dừng lại do khủng 

hoảng tài chính. Thuế ñánh vào xe ô tô và một số hàng hoá nhập khẩu xa xỉ 

ñược tạm thời nâng lên trong năm 1997 với mục ñích không khuyến khích 

nhập khẩu những mặt hàng ñó và ñể ñối phó lại áp lực của công nghiệp trong 

nước. ðồng thời, việc ñánh thuế phụ thu 10% ñược áp dụng ngoại trừ các mặt 

hàng phải chịu thuế dưới 5%. ðây là biện pháp tạm thời ñể tăng thuế doanh 
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thu bù lại 1% thuế phụ thu (bị loại bỏ tháng 8 năm 1999) một phần của gói 

biện pháp của Chính phủ nhằm khuyến khích ñầu tư. Do ñó, việc chặn ñứng 

khủng hoảng tài chính ñã dẫn ñến xu thế ngược lại của tỷ suất thuế. Tỷ suất 

thuế ñược áp dụng tăng lên nhẹ tới 20,1% trong năm 1998 và giảm xuống 

17,1% trong tháng 9 năm 1999.  

Bảng 2.15: Mức ñánh thuế trung bình ở các nước Châu Á, giai ñoạn 
(1985-2001) 

ðơn vị: % 

Năm 
Trung 

Quốc 
Indonêxia Hàn Quốc Malaysia Philippin ðài Loan Thái Lan Việt Nam 

1985 n.a* 27,0 n.a n.a 27,6 26,5 41,2 n.a 

1986 38,1 31,5 n.a 15,8 27,9 22,8 n.a n.a 

1987 39,5 n.a 22,9 13,6 27,9 19,4 n.a n.a 

1988 n.a n.a 18,9 13 27,9 12,6 n.a n.a 

1989 n.a 25,2 14,9 17 27,6 9,7 40,8 n.a 

1990 40,3 20,6 13,3 n.a 27,8 9,7 39,8 n.a 

1991 n.a 20,3 11,4 16,9 26 n.a 38,7 n.a 

1992 42,9 20,0 10,1 12,8 24,3 n.a n.a n.a 

1993 39,9 19,4 8,9 14,3 22,6 n.a 45,6 n.a 

1994 36,3 n.a n.a 13 21,7 n.a 23,3 n.a 

1995 n.a n.a n.a n.a 20 11,2 23,1 12,8 

1996 23,6 13,2 13,4 8,7 14,3 9,7 n.a n.a 

1997 17,6 n.a 13,3 9,1 13,4 n.a 17 13,4 

1998 16,8 9,5 11,1 7,1 10,7 n.a 20,1 n.a 

1999 n.a 10,9 8,7 9,7 10,1 8,8 17,1 n.a 

2000 17,5 8,4 n.a n.a 7,5 n.a 18,4 16,5 

2001 17,5 8,4 n.a 10,2 7,6 n.a 18,5 15,7 

Nguồn: Athukorala, Jonguanwich và Kohpaiboon (2004), dựa theo Hoekman và các tác 

giả (2002, bảng A-1) trong giai ñoạn 1985-89; Báo cáo quốc gia - ðánh giá chính sách 

WTO và bảng thuế của mỗi nước Ban thư ký hợp tác kinh tế Châu Á và Thái Bình Dương 

(APEC) - số liệu trên mạng, www.apec.org trong các năm.  

* n.a. không có số liệu 
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Trong những năm qua, việc tái cấu trúc thuế ñược nhấn mạnh là một 

phần cơ bản của các cải cách kinh tế toàn diện nhằm vào việc tăng cường hiệu 

quả và tính cạnh tranh. Chính phủ Thái Lan ñã thực thi những nỗ lực khác 

nhau nhằm giảm thuế bắt ñầu ñược thực hiện tháng 10 năm 2003 tiếp sau thời 

kỳ 4 năm giảm thuế từ năm 2004-2008. Có khoảng 9000 hạng mục liên quan 

ñến vòng 2 của giảm thuế bao gồm diện rộng các mặt hàng chế tạo. Qui mô 

của việc giảm thuế là tương ñối ôn hoà trong khoảng từ 0 ñến 8,9%.  
 

Bảng 2.16: Trình tự thời gian thay ñổi thuế ở Thái Lan (1970-2007) 

Thời kỳ Sự kiện 

1971 
Khoảng cách thuế giữa hàng hóa tiêu dùng thành phẩm và hàng hoá trung 
gian 

1974 
Thuế ñánh vào máy móc và thiết bị dùng cho cả nông nghiệp và công nghiệp 
ñược giảm xuống 

1980 
Chính phủ ñưa ra cải cách thuế trong Kế hoạch phát triển  kinh tế và xã hội 
quốc gia 5 năm  

1982 
(10) 

Nỗ lực ñầu tiên thu hẹp khoảng cách tỷ lệ thuế bằng cách tăng thuế ñối với 
các sản phẩm hoá chất trung gian và máy móc 

1982-4 

- Thay ñổi trong tháng 10 năm 1982 bị huỷ bỏ và cơ cấu thuế trước ñây ñược 
phục hồi. 

- Việc ñánh thuế phụ thu ñối với hàng hoá nhập khẩu tạm thời ñược áp ñặt ñể 
tạo ra nguồn thu cho công ích 

1985 
Tăng thuế lên 5% ñối với nguyên liệu và hàng hoá trung gian, 10% ñối với 
thành phẩm 

1988 Giảm tỷ lệ thuế ñối với hàng ñiện và ñiện tử 

1990 
Tái cấu trúc thuế toàn diện (giảm và hợp lý hoá), ñược thực hiện trong năm 
1995 và 1997 

1997(10) 

- Tăng thuế ñối với các mặt hàng xa xỉ như nước hoa, son phấn, quần áo, sản 
phẩm da, sản phẩm thuỷ tinh và pha lê, giầy dép và trang sức v.v. trong 2 
năm. 

- 10 % thuế phụ thu ñối với các sản phẩm khác mà tỷ lệ thuế bằng và lớn hơn 
5% trong 2 năm 

2003 Giảm thuế trong 900 sản phẩm trung gian 

2007(1) Cam kết áp dụng Hệ thống HS 8 chữ số ñối với thương mại nội khối ASEAN 

Nguồn: NCS tập hợp. 



 

 

115 

Bảng 2.16 cho thấy tóm tắt các sự kiện theo thời gian của việc thay ñổi 

thuế ở Thái Lan trong suốt 3 thập kỷ qua. Dường như là Thái Lan vẫn kiên trì 

theo ñuổi một chế ñộ thương mại mở trong bối cảnh mà bảo hộ xuyên biên giới 

dựa chủ yếu vào thuế hơn là các biện pháp phi thuế. Hơn 3 thập kỷ qua, Chính 

phủ Thái Lan ñã có xu hướng giảm sự bảo hộ thông qua thuế một cách ñơn 

phương. Kế hoạch giảm thuế mạnh ñược diễn ra vào giữa những năm 1990. 

Trong giai ñoạn (1997 – 2002) không có sự thay ñổi về thuế, Nhưng 

năm 2002, hơn 50% sản phẩm bị ñánh thuế thấp hơn 10%. Việc ñánh thuế 

thấp hơn này khác hơn so với thời kỳ trước ñó chỉ có khoảng 30% tổng các 

dòng thuế. 

Việc này là sự tương phản sắc nét ñối với thời kỳ trước khi có tái cấu 

trúc khi chỉ có khoảng 30% tổng các dòng thuế có tỷ lệ thuế nằm trong 

khoảng 0-10% và hầu hết một nửa với tỷ lệ thuế 20% hoặc cao hơn.  

Vòng hai của tái cấu trúc thuế trong năm 2002 ñã không làm thay ñổi việc 

phân bổ các dòng thuế. Nó ñã làm chuyển dịch cơ bản các dòng thuế từ 16-20 % 

tới thấp hơn mà không ảnh hưởng tới các dòng thuế trên 20%. Việc thay ñổi 

ñược ñưa ra cho 2 năm sau dường như cũng theo xu hướng như vậy, trong khi 

việc thay ñổi ñưa ra cho năm 2006-2008 bị lãng quên. ðiều này dẫn ñến việc nới 

rộng hơn nữa sự khác biệt về thuế giữa các sản phẩm trung gian và thành phẩm.  

Nhìn chung, so với các sản phẩm nông nghiệp, các ngành sản xuất ra 

các sản phẩm sơ chế khác có tỷ lệ thuế cao hơn ñối với các mặt hàng chế biến, 

chế tạo. Trên thực tế là thuế suất trung bình áp dụng ñối với ngành chế biến, 

chế tác là cao hơn thuế ñối với nền kinh tế nói chung trong khoảng từ năm 

1980 ñến 2003. ðiều này phù hợp với các mô hình ñược thấy trong các nước 

ñang phát triển khác và phản ánh lòng tin trong việc công nghiệp hoá như là 

con ñường tiến tới ñộc lập kinh tế. Hơn nữa, việc so sánh các tỷ lệ thuế trong 

các ngành công nghiệp rõ ràng chỉ ra sự hiển diện của cấu trúc thuế leo thang. 

Thuế suất ñặc biệt cao ñối với chế biến nông nghiệp, ñặc biệt ñồ uống, chế 

biến thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng thay thế nhập khẩu như quần áo, 
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giầy dép, sản phẩm trung gian như các sản phẩm sắt thép, máy móc, sản phẩm 

hoá chất nói chung bị ñánh thuế thấp hơn. 

Bảng 2.17: Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa và thực ở Thái Lan giai ñoạn 
(1980-2003) 

ðơn vị tính: % 
 1980 1985 2002 2003 

Tỷ suất bảo hộ danh nghĩa (NRP) 

Nông sản chế biến 34,4 30,9 22,7 20,3 

Sản phẩm dệt 41,0 27,8 18,9 18,6 

Da và các sản phẩm giầy dép 54,1 26,8 18,8 18,5 

Sản phẩm gỗ 31,6 28,2 13,7 13,5 

Giấy và bột giấy 24,0 17,8 14,4 10,5 

Sản phẩm hóa chất và dầu  32,8 21,4 9,4 8,4 

Sản phẩm cao su 29,1 26,8 23,2 23,2 

Các sản phẩm phi kim loại khác 36,7 23,0 15,0 10,0 

Sản phẩm kim loại 25,2 16,6 13,2 10,7 

Máy móc 22,4 14,3 6,2 6,2 

Hàng hóa tiêu dùng và mô tô, ô tô 31,2 19,7 11,4 10,6 

Tổng số chế biến, chế tác 32,9 23,8 16,4 15,4 

Tổng số - 22,9 14,7 13,9 

Tỷ suất bảo hộ thực (EPR) 

Nông sản chế biến 58,1 135,2 26,9 21,2 

Sản phẩm dệt 74,5 118,4 35,6 35,4 

Da và các sản phẩm giầy dép 87,8 152,7 26,3 28,5 

Sản phẩm gỗ 65,4 62.0 25,2 25,4 

Giấy và bột giấy 20,4 53,5 46,8 31,8 

Sản phẩm hóa chất và dầu  43,0 44,5 15,6 13,9 

Sản phẩm cao su 2,1 42,0 65,3 65,6 

Các sản phẩm phi kim loại khác 72,1 108,5 32,5 20,1 

Sản phẩm kim loại 35,6 70,9 23,0 18,5 

Máy móc 27,1 29,3 2,0 3,1 

Hàng hóa tiêu dùng và mô tô, ô tô 48,4 45,6 15,3 15,3 

Tổng số chế biến, chế tác 51,7 78,4 25,2 23,6 

Tổng số - 65,9 20,6 18,2 

Nguồn: Athukorala, Jongwanich và Kopaiboon (2004), tr. 35, bảng 10 
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ðầu tư sau năm 1997 ñến nay 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, BOI có sự ñiều 

chỉnh các tiêu chuẩn ñầu tư. Thứ nhất, các ưu ñãi xúc tiến hoạt ñộng hướng 

theo xuất khẩu bị loại bỏ theo cam kết Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) 

và ñối với thoả thuận về các biện pháp ñầu tư liên quan ñến thương mại 

(TRIMs). Thứ hai, BOI ñã bỏ hạn chế sở hữu của người nước ngoài tới 49% 

các hoạt ñộng xúc tiến trong khu vực 1 và khu vực 2. Việc xoá bỏ này là sự 

ñáp ứng ñối với sự cần thiết ñể thu hút dòng vốn nước ngoài ñổ vào, ñặc biệt 

FDI trong giai ñoạn ñầu của cuộc khủng hoảng năm 1997. 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ năm (1997), nhận thức ñược 

những bất cập trong các chính sách thu hút ñầu tư nhằm thúc ñẩy tăng trưởng  

nhanh nhưng ít chú ý ñến chất lượng tăng trưởng, Chính phủ Thái Lan ñã có 

nhiều ñiều chỉnh và cải cách trong các chính sách ñược ban hành. Những ñiều 

chỉnh của Chính phủ nhằm xây dựng môi trường kinh tế vĩ mô ổn ñịnh, tạo 

tiền ñề cho tăng trưởng bền vững. Cụ thể là: 

- Chính sách tỷ giá hối ñoái không còn neo chặt vào ñồng USD mà 

chuyển sang thả nổi có ñiều tiết và do thị trường quyết ñịnh; 

- Duy trì mức lạm phát trong nước không cao hơn mức lạm phát quốc 

tế; tránh ñể nền kinh tế phát triển quá nóng hoặc quá lạnh; 

- Chú trọng phát triển cân bằng, hạn chế thâm hụt và tiến tới cân bằng 

các cán cân lớn như tài chính; tài khoản vãng lai; xuất, nhập khẩu; 

- Tái ñịnh hướng ñầu tư nhằm khắc phục những bất hợp lý về ñầu tư 

quá mức các ngành “sốt”; 

- Nâng mức sở hữu nước ngoài lên 49% ñối với các dự án thông 

thường và 100% ñối với các dự án có trên 80% sản phẩm xuất khẩu. Ngoài ra, 

ñối tác nước ngoài còn ñược phép ñiều chỉnh lên 51% trong trường hợp ñối 
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tác Thái Lan gặp khó khăn về tài chính. Bên cạnh ñó, Bộ Tài chính Thái lan 

cũng bãi bỏ quy ñịnh phải có 30% sản phẩm xuất khẩu trở lên mới ñược 

hưởng miễn giảm thuế trong các ngành công nghiệp chế tạo; 

- Thái Lan xây dựng một cơ cấu công nghiệp ña dạng (gồm 14 ngành), 

nòng cốt là các công ty ñầu tư ñến từ các nước công nghiệp phát triển, ñặc 

biệt là các công ty từ Nhật Bản và Mỹ. Chính phủ cố gắng ñảm bảo sự ổn 

ñịnh về chính trị; ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; ngăn chặn sự gia tăng tiền 

lương; ñảm bảo nguồn cung về nhân viên kỹ thuật và ñội ngũ công nhân tay 

nghề cao, cũng như các yếu tố ñầu vào cho các ngành công nghiệp. Quan 

ñiểm của Thái Lan là một cơ cấu công nghiệp hỗ trợ ña dạng ñược phát triển 

tốt sẽ là yếu tố tốt nhất ñể thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh 

toàn cầu hoá. [13 tr.153, 154] 

ðầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI ) 

Mặc dù nền kinh tế Thái Lan rơi vào cuộc cuộc khủng hoảng, song FDI 

ñổ vào nước này vẫn tiếp tục tăng năm 1998. Tuy nhiên, FDI có xu hướng 

giảm trong hai năm tiếp theo.  

Xét về vốn FDI so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thì lượng vốn 

FDI vào Thái Lan nói chung thấp hơn nhiều so với lượng vốn ñổ vào các 

nước Singgapore và Indonesia song nó lại có xu hướng tăng lên. Ngay khi 

cuộc khủng hoàng tài chính tiền tệ xảy ra, vốn FDI vào Thái Lan không bị 

giảm một cách ñột ngột. Tại Thái Lan FDI chủ yếu tập trung vào ngành công 

nghiệp chế tạo, ñặc biệt là ngành dệt may và ñiện tử. Vì FDI vào Thái Lan 

tương ñối khiêm tốn về cho nên tỷ lệ của nó so với GDP thấp hơn nhiều so 

với các thành viên ASEAN, trừ Philippines. Nhưng Thái Lan là nước có tỷ lệ 

vốn FDI so với GDP xấp xỉ bằng hoặc thấp hơn mức toàn cầu.  
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Bảng 2.18: Tỷ lệ FDI so với GDP 

ðơn vị: % 

Nước và khu vực 1980 1985 1990 1995 2000 

Indonexia 14,2 28,6 34,0 25,0 39,6 

Malaysia 21,1 23,7 24,1 32,9 58,8 

Philippines 3,9 8,5 7,4 8,2 16,6 

Singapore 52,9 73,6 76,3 70,0 103,8 

Thái Lan  3,0 5,1 9,6 10,4 20,0 

ASEAN-5 19,0 27,5 30,3 29,3 47,8 

Các nước DPT 10,2 14,1 13,4 15,6 30,9 

Toàn cầu 6,0 7,8 9,2 10,3 20,0 

Nguồn: World Investment Report (2001), tr. 325 - 334, WIR 2002,tr. 334-335. 
 

Thái Lan chưa bao giờ bị thực dân hóa như các nước thành viên 

ASEAN khác, do vậy thái ñộ của Chính phủ cũng như doanh nhân trong nước 

ñối với ñầu tư nước ngoài mang mầu sắc riêng. Thành phần kinh tế quốc 

doanh không giữ vai trò thống trị nền kinh tế, do ñó tư bản người Hoa và ñầu 

tư nước ngoài ñược ñối xử một cách ôn hòa hơn. Thái ñộ ñối với ñầu tư nước 

ngoài có khác nhau trong các ngành khác nhau. Những lĩnh vực nào mà doanh 

nhân trong nước (như ngân hàng, dịch vụ khách sạn, du lịch và xây dựng) 

ñảm nhiệm ñược thì Chính phủ không có chính sách ưu ñãi ñối với ñầu tư 

nước ngoài. Ngược lại, trong ngành công nghiệp chế tạo, thái ñộ ñối với tư 

bản nước ngoài tỏ ra thực dụng hơn, do vậy, các công ty trong ngành công 

nghiệp chế tạo của Nhật Bản ñã có mặt tại ñây tương ñối sớm.  

Như ñã trình bày ở trên, chính phủ và các doanh nhân Thái Lan có thái 

ñộ ôn hòa hơn cả ñối với ñầu tư nước ngoài, song họ không thực sự cảm thấy 

có nhu cầu cấp thiết ñối với sự có mặt của thành phần kinh tế này trong công 

cuộc phát triển kinh tế. Do vậy, bộ máy thúc ñẩy ñầu tư nước ngoài ñã trở nên 

quan liêu, trì trệ. Từ năm 1986, Chính phủ bắt ñầu quan tâm hơn tới ñầu tư 

nước ngoài. Việc hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của người nước ngoài ñã ñược 
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thay ñổi, cho phép các doanh nghiệp của người nước ngoài sở hữu 100% vốn. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu ít nhất 20% sản lượng ñược nhận ưu ñãi như 

miễn thuế doanh thu xuất khẩu. Sự khống chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của người 

nước ngoài ñã có tác dụng nhất ñịnh ñối với việc khuyến khích vốn ñầu tư 

trong nước.  

Nửa cuối thập kỷ 80, FDI vào Thái Lan ñã tăng lên ñều ñặn. Tuy nhiên, 

chiến lược tổng thể phát triển kinh tế bền vững chưa ñược xác ñịnh rõ cho nên 

các dự án FDI chủ yếu tập trung tại Băng Cốc và những vùng lân cận, nơi mà 

cơ sở hạ tầng ñã phát triển ñủ ñể tạo nên một môi trường kinh doanh thuận 

lợi. Mục tiêu của các dự án ñầu tư chỉ chú trọng ñến kinh tế bỏ quả những yêu 

cần về bảo vệ môi trường.  

Những thay ñổi trong chính sách thu hút FDI  

Thái Lan là một trong những nước ñầu tiên rơi vào cuộc khủng hoảng 

tài chính - tiền tệ (1997) trong khu vực, Thái Lan quyết tâm ñiều chỉnh chính 

sách ñầu tư cho phù hợp với tình hình mới và có hiệu lực từ năm 2000 với 

những nội dung cơ bản sau:  

- ðưa ra những ưu ñãi về thuế (như thuế thu nhập, thuế nhập khẩu 

máy móc thiết bị...) ñối với các dự án ñầu tư ở xa trung tâm kinh tế.  

- Khuyến khích nước ngoài ñầu tư vào những lĩnh vực mà năng lực 

sản xuất trong nước còn yếu kém. 

- Khuyến khích các dự án ñầu tư dài hạn nhằm ổn ñịnh phát triển kinh 

tế cũng như thị trường tài chính trong nước và khu vực.  

- Chú trọng thu hút FDI vào các dự án ñầu tư nằm ngoài Băng Cốc 

ñể giảm bớt sự quá tài của cơ sở hạ tầng tại thủ ñô và các vùng lân cận. 

Bên cạnh ñó, ngoài các chi tiêu về phát triển kinh tế, yếu tố bảo vệ môi 

trường nhằm phát triển bền vững ñang ngày càng ñược Chính phủ Thái Lan 

xem xét một cách thận trọng trong công việc phê duyệt các dự án ñầu tư 

nước ngoài [15, tr.20]. 
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Chính sách phát triển nguồn nhân lực và khoa học-công nghệ 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ năm 1997, Thái Lan ñã ñưa ra 

những biện pháp nhằm cải cách lại hệ thống giáo dục. Hiến pháp năm 1997 ñã 

nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển giáo dục và nêu bật nhu cầu bức 

thiết phải tăng cường năng lực của Thái Lan ñể bắt nhịp ñược với những thay 

ñổi nhanh chóng trong bối cảnh toàn cầu hóa.  

Như ñã phân tích, Thái Lan ñang chuyển dịch cơ cấu công nghiệp xuất 

khẩu từ chi phí lao ñộng cao sang sử dụng hàm lượng công nghệ cao ñể nâng 

cao tính cạnh của hàng hóa và dịch vụ của mình. Chính vì vậy, nâng cao chất 

lượng và mở rộng nguồn nhân lực có tầm quan trọng ñặc biệt ñối với Thái 

Lan. Trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ 8 (1997-2001), Chính 

phủ Thái Lan ñã khẳng ñịnh tầm quan trọng của nhân lực trình ñộ cao ñối với 

sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện ñại hóa ñất nước trong giai ñoạn mới 

Giáo dục chất lượng cao sẽ tạo tiền ñề và ñiều kiện thuận lợi cho khoa 

học và công nghệ phát triển ñể phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa. 

Chính vì vậy, Chính phủ Thái Lan ñã quan tâm ñến phát triển khoa học và 

công nghệ của Thái Lan.  

Nhận thức ñược hiệu quả của các chỉ số TFP của Thái Lan chưa cao là 

do ñầu tư R&D còn rất thấp, nên Thái Lan cũng ngày càng chú ý tới việc ñầu 

tư ñể phát triển công nghệ, nhất là các hoạt ñộng R&D ñồng thời huy ñộng tư 

nhân cùng tham gia.  

2.3.2.3. Kết quả và hạn chế 

1. Kết quả 

 Tốc ñộ tăng trưởng của GDP và GDP bình quân ñầu người 

Trong suốt thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ II ñến năm 1996, tăng 

trưởng kinh tế của Thái Lan có những bước phát triển rất ấn tượng. Tốc ñộ 

tăng trưởng hàng năm ñạt gần 8% trong những năm 1960 và 7% trong những 

năm 1970. Trong nửa ñầu những năm 80, tốc ñộ tăng trưởng giảm xuống còn 
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5,8%, song ñã nhanh chóng ñạt ñược tới 10% trong nửa cuối năm 1980. Tăng 

trưởng GDP hàng năm trong giai ñoạn (1961 – 1986) ñạt 7,7%. Từ năm 1987 

tốc ñộ tăng trưởng GDP còn cao hơn, trung bình 9,6% giai ñoạn 1987 - 1996. 

Thái Lan ñã phải ñương ñầu với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính 1997 

dẫn ñến việc làm giảm tốc ñộ tăng trưởng với tốc ñộ tăng trưởng âm 1,8% 

trong năm 1997 và âm 10,4% năm 1998. Tuy nhiên, chính phủ ñã thực hiện 

nhiều biện pháp khác nhau ñể khôi phục nền kinh tế và nền kinh tế của Thái 

Lan ñã có tốc ñộ tăng trưởng dương kể từ năm 1999. Tốc ñộ tăng trưởng GDP 

trong quí ñầu năm 2000 là 5,2% và và quí hai năm 2000 là 6,6%. Năm 2002, 

nền kinh tế Thái Lan dần dần phục hồi và ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng 7%, 

nhưng có xu hướng chậm lại cho tới năm 2005. Ở ñây chúng ta có thể thấy 

ñược là tăng trưởng GDP khá nhanh ñã làm thay ñổi GDP/ñầu người. Thu 

nhập bình quân ñầu người tăng lên từ 7.900 ñô la Mỹ trong năm 2006, 8.200 

ñô la Mỹ năm 2007 và 8.400 ñô la Mỹ trong năm 2008.  

 

Nguồn: Thailand into 2000’s and Thailand in 2000’s 

Hình 2.2: Tăng trưởng GDP (%) từ năm 1988 ñến năm 2005 
 

 

 Thay ñổi cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế Thái Lan ñã thay ñổi căn bản. Về sản lượng, kinh tế 

nông nghiệp là ngành chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế trước ñây 

nhưng ñã nhường vị trí cho ngành kinh tế chế biến, chế tạo thay thế. Nông 

Tăng trưởng GDP từ năm 1988 ñến  2005 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005 



 

 

123 

nghiệp trước ñây chiếm 41,5% trong những năm 1950 thì ñến nay ñã giảm 

xuống một cách mạnh mẽ, giảm xuống tới 24,1% trong những năm 70 và 

xuống 17,7% trong những năm 1980. Trong những năm 1990, tỷ trọng nông 

nghiệp trong GDP chỉ còn 11,6%. Mặt khác, ñã có sự thay ñổi mạnh mẽ từ 

ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng sang công nghiệp chế tạo sử dụng 

nhiều vốn. Bước chuyển từ các ngành chế biến ñơn giản các sản phẩm trong 

nông nghiệp sang các ngành công nghiệp chế tạo cao chịu sự chi phối của xu 

hướng phát triển mạnh mẽ của ngành chế, biến, chế tạo. Ngành chế biến, chế 

tạo chỉ chiếm 11,6% trong những năm 1950 thì trong những năm 1960 ngày 

càng quan trọng hơn ñối với nền kinh tế Thái Lan. Năm 1979 lần ñầu tiên, tỷ 

trọng trong ngành chế biến, chế tác trong GDP ñã vượt ngành nông nghiệp từ 

20% trong những năm 1970 lên 24,5% trong những năm 1980 và lên tới 

31,6% trong những năm 1990. Trong suốt thời kỳ từ 2001 ñến 2003, khu vực 

kinh tế chế biến, chế tác chiếm gần 40% GDP.  

 

Nguồn: IMF, International Financial Statistics (CD-ROM) 

Hình 2.3: Thay ñổi cơ cấu kinh trong nền kinh tế Thái Lan 1950- 2001 (%) 

Tính ñến năm 2005, GDP tính theo tỷ trọng các ngành kinh tế khác 

nhau, cho thấy ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất (34,75%), 

trong khi ñó các ngành kinh tế khác giảm xuống.  
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     Cơ cấu xuất khẩu 

Sự ñiều chỉnh chính sách sản phẩm và thị trường có tác ñộng lớn ñến 

xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu tăng nhanh trong ñó cơ cấu xuất khẩu cũng thay 

ñổi nhiều. Sản phẩm sơ chế có xu hướng giảm dần giai ñoạn (1986 – 1995), 

sản phẩm sơ chế chiếm 42,5% thì ñến năm 2003 sản phẩm sơ chế chỉ còn 

chiếm 24,9%. Trong khi ñó các sản phẩm chế biến chế tạo tăng lên ñáng kể. 

Hàng hóa xuất khẩu như ñiện, ñiện tử tăng từ 14% giai ñoạn (1991-1995) lên 

20,8% năm 2003, hàng hóa thiết bị giao thông vận tải tăng từ 28,1% trong 

giai ñoạn (1991 – 1995) lên 42,5% năm 2003. ðiều này chứng tỏ ñã có sự 

chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu trong nội bộ ngành công nghiệp. Các mặt 

hàng xuất khẩu có hàm lượng công nghệ cao tăng.  
 

  

Nguồn: Thailand in the 2000s 

Hình 2.4: Tỷ lệ xuất khẩu của các ngành chế biến, chế tác so với tổng sản 

lượng, giai ñoạn 1970-2000. (ðơn vị : %) 
 

Cơ cấu lao ñộng 

Luật Lao ñộng của Thái Lan năm 1998 cho phép tất cả những người lao 

ñộng phải ở ñộ tuổi từ 15 trở lên. Năm 2002, tổng dân số Thái Lan ước tính 

khoảng 63,39 triệu người. Trong số ñó có 75,07% (47,59 triệu người) ở ñộ 

tuổi 15 trở lên. Mức tăng trung bình hàng năm trong nhóm tuổi này là 74.817 

người, cao hơn mức tăng trung bình của tổng dân số nói chung là 533.179 
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người. Tuy nhiên, việc tăng số người trong nhóm tuổi lao ñộng ñã giảm 

khoảng 221.167 người trung bình mỗi năm trong 10 năm qua. Thái Lan ñang 

bước vào thời kỳ ñầu của một xã hội già hóa dân số. Hiện tượng già hóa dân 

số ñang diễn ra ở hầu hết các nước phát triển.  

Trong số 47,59 triệu người ở nhóm ñộ tuổi trên 15 tuổi, thì có 34,29 

triệu người (72,95%) ñang tham gia vào lực lượng lao ñộng. Con số còn lại 

13,3 triệu người không tham gia vào lực lượng lao ñộng, có thể làm việc tại 

nhà, ñi học hoặc quá già không thể lao ñộng ñược.  

Bảng 2.19: Tình trạng lực lượng lao ñộng Thái Lan, 

giai ñoạn (1993 – 2002) 

ðơn vị: Triệu người 
 1993 1997 2000 2002 

Tổng dân số  58,442 60,499 62,336 63,394 

Trên 15 tuổi 40,481 44,333 46,395 47,598 

Tổng số lực lượng lao ñộng 31,715 32,574 33,328 34,291 

Lực lượng lao ñộng hiện có  

ðược tuyển dụng 30,200 31,522 31,566 33,133 

Chưa ñược tuyển dụng  0,824 0,487 1,109 0,774 

Lao ñộng thời vụ 0,690 0,564 0,652 0,383 

Lực lượng không tham gia lao ñộng 8,766 11,758 13,067 13,306 

Nội trợ 3,018 3,806 3,905 4,043 

ðang ñi học 2,524 3,441 3,798 3,807 

Nhóm khác 0,727 0,760 1,020 0,986 

Tỷ lệ tham gia lao ñộng (%) 78,35 73,48 71,83 72,04 

Tỷ lệ thất nghiệp (%) 2,60 1,50 3,33 2,26 

Nguồn Labor force Survey, 1993 – 2002, NSO 

Tuy nhiên, tốc ñộ tăng trưởng của toàn bộ lực lượng lao ñộng thấp hơn 

tốc ñộ tăng trưởng của người ngoài ñộ tuổi lao ñộng. Chính vì vậy, tỷ lệ tham 

gia lực lượng lao ñộng ñã giảm ñi trong thập kỷ qua. Năm 1993, tỷ lệ tham 

gia lao ñộng là 78%, nhưng ñến năm 2002 là 72%.  
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Lý do của sự tham gia thị trường lao ñộng ít ñi là vì số người muốn học 

tiếp ñể nâng cao trình ñộ trong các trường. Gần 34% (chiếm 4,469 triệu 

người) ñăng ký nhập học năm 2002. Do tác ñộng của sự phát triển kinh tế và 

xã hội trong 10 năm qua, nên số học sinh muốn học tập lâu hơn trong trường 

học tăng. Trong năm 1993, số người ở lại trường học tăng lên 77,06%.  

Trong 10 năm qua, số người ñược ñược tuyển dụng tăng cùng với tốc 

ñộ tăng lực lượng lao ñộng (trừ năm 1997). Thời kỳ này, tỷ lệ thất nghiệp 

tăng lên 3,99% năm 1998 và 4,08% năm 1999. Kể từ năm 2000, thị trường 

lao ñộng Thái Lan ñã phục hồi trở lại.  

Lực lượng lao ñộng của Thái Lan thay ñổi rất linh hoạt ñối với sự thay 

ñổi kinh tế trong 10 năm qua và có mức tăng trưởng ổn ñịnh. Trong 10 năm 

qua, thị trường lao ñộng ñã có những thay ñổi trong cơ cấu trong việc làm. 

Năm 1993, phần lớn người lao ñộng ở Thái Lan, 15,50 triệu người (52,58%), 

làm việc trong khu vực nông nghiệp và số còn lại 47,42 triệu người làm việc 

trong những ngành phi nông nghiệp. Kể từ năm 1993 số người lao ñộng trong 

khu vực nông nghiệp liên tục giảm. Năm 1995, số người lao ñộng phi nông 

nghiệp vượt số người lao ñộng trong nông nghiệp. Năm 2002 có 19,34 triệu 

người lao ñộng làm việc trong khu vực phi nông nghiệp và chỉ còn 13,79 triệu 

người (42%) làm việc trong khu vực nông nghiệp.  

Công nghiệp hóa ở Thái Lan (bắt ñầu từ những năm 1960) ñã có tác 

ñộng quan trọng tới việc thay ñổi việc làm trong khu vực nông nghiệp. Tuy 

nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 ñã có tác ñộng ít nhiều ñến việc 

làm trong các ngành kinh tế. Trong suốt thời kỳ 1993 – 1996, số lao ñộng 

trong khu vực nông nghiệp ñã giảm từ 15,87 triệu người xuống còn 13,95 

triệu người, giảm trung bình 642.326 người mỗi năm. Năm 1997, khi cuộc 

khủng hoảng tài chính châu Á xẩy ra thì số lao ñộng trong khu vực nông 

nghiệp tăng lên tới 14,14 triệu người. Cuộc khủng hoảng làm cho nhiều lao 

ñộng ñã quay trở lại khu vực nông nghiệp từ khu vực phi nông nghiệp. Số 
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việc làm trong nông nghiệp vẫn duy trì khoảng 13,8 triệu người trong giai 

ñoạn (1998 – 2002). 

Giai ñoạn trước khủng hoảng (1993 – 1997), việc làm trong khu vực 

phi nông nghiệp tăng từ 14,32 triệu người lên tới 17,37 triệu người, tăng lên 

khoăng 818.460 người mỗi năm. Năm 1998, sau cuộc khủng hoảng, việc làm 

trong khu vực phi nông nghiệp giảm xuống tới 16,71 triệu người. Khi nền 

kinh tế ñược hồi phục năm 2000 ñã có ảnh hưởng tới xu hướng giảm này. 

Trong năm 2002, việc làm trong các doanh nghiệp phi nông nghiệp tăng lên 

tới 19,39 triệu người.  

Mặc dù lao ñộng trong nông nghiệp giảm sang khu vực này vẫn là 

nơi tạo ra nguồn việc làm lớn nhất. Năm 2002, lực lượng lao ñộng làm việc 

trong khu vực nông nghiệp chiếm 41,62%. Khu vực sử dụng việc làm lớn 

thứ 2 là ngành chế biến, chế tạo với 16% lực lượng lao ñộng. Khoảng 15% 

số lao ñọng ñược tuyển dụng làm việc trọng khu vực thương mại và 6% 

làm việc trong khách sạn và nhà hàng. Việc làm trong ngành xây dựng tăng 

lên và ñạt ñỉnh năm 1996 với 2,631 triệu người. Do ảnh hưởng nặng nề của 

cuộc khủng hoảng tài chính, việc làm trong ngành xây dựng ñã giảm mạnh 

xuống còn 1,421 triệu lao ñộng trong năm 1999 và tăng lên 1,7 triệu người 

trong năm 2002.  

Bảng 2.20: Cơ cấu lao ñộng giai ñoạn  (1993 – 2002) 

ðơn vị: Triệu người 

 1993 1997 2000 2002 

Tổng số 30,200 31,522 31,566 33,133 

Nông nghiệp 15,878 14,145 13,936 13,791 

Phi nông nghiệp 14,321 17,376 17,629 19,341 

- Chế biến, chế tác 3,943 4,354 4,703 5,324 

- Xây dựng 1,605 2,488 1,547 1,700 

- Thương mại 3,396 4,162 4,384 4,988 

- Khách sạn và nhà hàng 1,263 1,543 1,808 2,069 

Nguồn: NSO, Thái Lan, năm 2003 
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Tóm lại, cơ cấu lao ñộng việc làm ñã chuyển dịch theo cơ cấu kinh tế 

cũng như sự phân bổ vốn. Tốc ñộ tăng lao ñộng làm việc trong ngành chế tạo 

nhanh gấp nhiều lần lao ñộng trong nông nghiệp. Tốc ñộ tăng bình quân của 

lao ñộng nông nghiệp khoảng 2-3% năm trong thời gian (1950 ñến 1990), ñây 

ñược coi là tốc ñộ tăng tự nhiên, chưa phải là kết quả của việc phân bổ các 

nguồn lực. Vào những năm 1990, khoảng 15-20 triệu lao ñộng ñã rời bỏ 

ngành nông nghiệp. Nhìn chung tỷ trọng lao ñộng nông nghiệp trong tổng lao 

ñộng có xu hướng giảm từ 82% năm 1960 xuống khoảng 45% thời kỳ 1995-

1998 và còn 41,81% năm 1999. Tỷ trọng lao ñộng các ngành khác trong tổng 

lực lượng lao ñộng ñă tăng từ 14% năm 1960,  lên 17% năm 1970, 22%  năm 

1980 và 25% năm 1990. Tỷ trọng lao ñộng trong các ngành khác tương ñối ổn 

ñịnh, nguyên nhân là do tỷ trọng của các ngành sinh lợi lớn như ngân hàng-tài 

chính, bảo hiểm và bất ñộng sản trong GDP giảm. Cho ñến năm 2004, phân 

bổ việc làm vẫn không thay ñổi, lao ñộng trong nông nghiệp vẫn chiếm phần 

lớn với gần 42%, công nghiệp chiếm 21%, số còn lại là ngành dịch vụ.  

Bảng 2.21: Cơ cấu lao ñộng theo ngành 

ðơn vị: % trong tổng lực lượng lao ñộng 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Nông nghiệp 63,95 56,07 56,2 53,03 50,33 46,69 45,36 45,14 45,67 41,81 

Công nghiệp 
chế tạo 10,16 12,52 12,77 13,62 13,89 14,95 14,92 14,64 14,8 16,18 

Ngành khác 25,89 31,41 31,03 33,35 35,78 38,35 39,71 40,22 39,52 42,01 

Tốc ñộ tăng trưởng hàng năm 

Nông nghiệp 1,61 -16,94 5,62 -5,98 -6,69 -5,21 -1,75 1,26 -1,81 -10,69 

Công nghiệp 
chế tạo 9,12 16,77 7,51 6,26 0,28 9,96 0,93 -0,14 -1,89 6,63 

Ngành khác 4,48 14,94 4,12 7,06 5,46 9,50 4,74 3,05 -4,64 3,70 

Nguồn: Niên giám thống kê NSO. Năm 2000 
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Bảng 2.22: Sự thay ñổi lực lượng lao ñộng trong các ngành 
        ðơn vị: Triệu người 

 1970 1980 1990 1999 

Tổng  16,7 23,3 30,8 31,1 

Nông nghiệp 13,2 16,8 19,7 14,1 

Công nghiệp chế tạo 0,7 1,3 3,1 4,6 

Ngành khác 2,8 5,2 8,0 12,4 

Thay ñổi lực lượng lao ñộng 

Tổng  2,9 6,6 7,6 0,2 

Nông nghiệp 1,9 3,6 2,9 -5,7 

Công nghiệp chế tạo 0,2 0,6 1,8 1,5 

Ngành khác 0,8 2,4 2,9 4,4 

 Nguồn: NSO, Labor Force Survey 

Xét về số lượng, mặc dù có sự chuyển dịch trong luồng lao ñộng, 

nhưng vẫn có sự thiếu hụt lao ñộng ở các ñô thị và các khu công nghiệp do 

nhu cầu lao ñộng và dịch vụ tăng nhanh. Xét về chất lượng, thì lực lượng lao 

ñộng ở Thái Lan còn thấp, thiếu lao ñộng có trình ñộ cao.  

ðơn vị % 

 
Nguồn: Thailand in the 2000s 

Hình 2.5: Tỷ trọng việc làm của ngành chế biến, chế tác và của ngành 
nông nghiệp từ 1970 - 2000  
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2.  Hạn chế 

Thái Lan phụ thuộc quá lớn vào nguồn vốn ñầu tư nước ngoài và công 

nghệ nhập khẩu. Trong tiến trình phát triển còn ở tình trạng mất cần ñối giữa 

qui mô ñầu tư và khả năng tài chính. Do tình trạng quá nóng của nền kinh tế, 

ñặc biệt từ giữa thập kỷ 1990, nợ nước ngoài của Thái Lan ñã gia tăng (chủ 

yếu là nợ ngắn hạn và trung hạn): chiếm tới 50% GDP năm 1997. Vai trò ñiều 

tiết, kiểm soát của hệ thống tài chính - ngân hàng trong ñầu tư và cung ứng 

tiền tệ bộc lộ nhiều yếu kém. ðó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn ñến cuộc 

khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Thái Lan và lan rộng sang các nước ðông 

Nam Á và ðông Á.  

Mặc dù có những ñiều chỉnh kinh tế sau khủng hoảng tài chính - tiền tệ, 

xét về chất lượng lao ñộng của Thái Lan kém ñã dẫn ñến những hạn chế trên 

con ñường công nghiệp hóa ñất nước. Nguyên do là giáo dục ñã không ñáp 

ứng kịp những ñòi hỏi của thực tiễn.  

Trong lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ, nếu so sánh tỷ lệ ñầu tư 

trong nghiên cứu và triển khai (R&D), thì mức ñầu tư R&D ở Thái Lan thấp hơn 

so với các nước ñã thành công trong công nghiệp hóa như Hàn Quốc, ðài Loan 

và Malaysia. Chính vì vậy, mà chỉ số TFP của Thái Lan chưa cao.  

Tóm lại, tăng trưởng nhanh với khai thác triệt ñể các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên là nguyên nhân dẫn ñến cạn kiệt môi trường và gây ra sự ô nhiễm 

môi trường trầm trọng ở Thái Lan. Thái Lan ñã phải trả giá cho sự phát triển 

thiếu bền vững.  

2.4. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA THÁI LAN 

2.4.1. Bài học kinh nghiệm từ sự thành công của Thái Lan 

2.4.1.1. Về vai trò nhà nước trong công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu 

Từ thực tiễn của Thái Lan, có thể thấy từ những năm 1970. Thái Lan ñã 

có sự chuyển ñổi kép. (chuyển ñổi về dân chủ và chuyển ñổi sang chiến lược 

phát triển công nghiệp hướng về xuất khẩu). 
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Các nước thành công trong chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất 

khẩu ñều xuất phát từ chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. Trong 

giai ñoạn ñầu của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, mọi nỗ lực 

ñều tập trung vào việc sản xuất ở trong nước những mặt hàng tiêu dùng. 

Chính nỗ lực này ñã góp phần chuyển ñổi nền kinh tế nông nghiệp thành một 

nền kinh tế bán công nghiệp với việc sản xuất hàng hóa trung gian và vốn 

trong một cơ cấu khuyến khích kinh tế ñã bị bóp méo. Sự bóp méo này ñã dẫn 

tới kinh tế ñình trệ, thâm hụt cán cân thanh toán và thất nghiệp gia tăng. 

Trước tình hình ñó, buộc chính phủ Thái Lan phải chuyển ñổi chính sách 

công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu sang chiến lược công nghiệp hóa hướng 

về xuất khẩu. Các nước ðông Á ñã chuyển ñổi sang công nghiệp hóa hướng 

về xuất khẩu thành công hơn các nước Mỹ La Tinh bởi chính phủ ở các nước 

ðông Á sáng tạo hơn. ðể ñạt ñược thành công ñó, các nước ðông Á ñã phải 

củng cố quyền lực chính trị, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng mối 

quan hệ hợp tác giữa chính phủ và doanh nhân trong hoạt ñộng xuất khẩu các 

mặt hàng công nghiệp.  

Vai trò của nhà nước Thái Lan ñược thể hiện ở những ñiểm sau:  

Thứ nhất, thời kỳ những năm 1960 chính phủ Thái Lan ñã duy trì ñược 

các chính sách phát triển lành mạnh hợp lý. Lạm phát thấp, chính sách tiền tệ 

và tài khoá tương ñối ổn ñịnh và quản lý tốt tỷ giá hối ñoái.    

Thứ hai, Chính phủ Thái Lan ñã tạo ra ñược môi trường ñầu tư ổn ñịnh 

và nhiều cơ hội ñể thu hút ñầu tư trong khu vực tư nhân - kể cả khu vực tư 

nhân nước ngoài.  

2.4.1.2. Về huy ñộng nguồn lực 

- Về vốn trợ giúp phát triển chính thức (ODA) 

Trong quá trình phát triển của Thái Lan, có thể thấy nguồn cung cấp 

vốn từ bên ngoài chủ yếu của Thái Lan là từ Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân 

hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Nhật Bản. Nguồn vốn này ñược 
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là: (1) vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và (2) vốn vay ưu ñãi khác. 

Các nguồn vốn này chủ yếu ñược dùng vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng 

kinh tế.  Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, thì những vốn vay này dường 

như không ñáp ứng ñủ cho sự phát triển. ðặc biệt trong những năm 1980, 

Chính phủ Thái Lan ñã phải chú trọng ñến cả vốn vay thương mại và vốn ñầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI).  

Việc huy ñộng vốn ñã ñáp ứng ñược nhu cầu trước mắt, nhưng Thái 

Lan lại gặp phải tình trạng khó khăn về vấn ñề nợ nước ngoài (nợ nước ngoài 

chiếm 47% GDP năm 1985). Tuy nhiên, cuối những năm 1980, Thái Lan ñã 

khắc phục ñược tình hình khó khăn trên do chính sách thúc ñẩy tiết kiệm 

trong nước và khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân ñầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng.  

- Về huy ñộng vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 

Trong hai thập kỷ 1960 và 1970, công nghiệp trong cơ cấu GDP tăng, 

nhưng hàng công nghiệp chưa chiếm tỷ trọng ñáng kể trong xuất khẩu, vì 

công nghiệp chủ yếu nhấn mạnh ñến chiến lược thay thế nhập khẩu. Từ 

những năm 1980, xuất khẩu hàng công nghiệp ñã tăng nhanh và liên tục. FDI 

ñã ñóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng này. Mặc dù tỷ lệ FDI trong 

nền kinh tế quốc dân chỉ chiếm khoảng 3-5% trong thập niên 1970 và 10% 

trong thập niên 1980, nhưng vai trò quan trọng của FDI lại ñược thể hiện ở 

chỗ: (1) FDI giữ vai trò chủ ñạo trong những ngành mà Thái Lan khuyến 

khích phát triển (ngành do BOI khuyến khích). Tỷ lệ các công ty liên doanh 

hoặc 100% vốn nước ngoài chiếm 73% tổng giá trị gia tăng của sản xuất công 

nghiệp năm 1974 và chiếm 72% năm 1986. Các tỷ lệ tương ứng trong lực 

lượng lao ñộng là 74% năm 1974 và 62% năm 1986, trong ngành công nghiệp 

xuất khẩu là 61% và 75%. [32, tr.133] (2) FDI có vai trò ñầu tầu trong các 

ngành công nghiệp xuất khẩu Thái Lan.  
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Bài học kinh nghiệm của Thái Lan chính là ở chỗ chính phủ Thái Lan 

ñã khéo kết nối FDI với các chiến lược công nghiệp hóa trong từng thời kỳ. 

Trong khi nêu cao vai trò của FDI, chính phủ Thái Lan vẫn coi trọng vai trò 

của các doanh nghiệp có vốn trong nước, vì những doanh nghiệp này chiếm tỷ 

lệ khá lớn trong các dự án ñầu tư ñược khuyến khích.  

Chính sách tiếp nhận FDI của Thái Lan rất thông thoáng, bộ máy tiếp 

nhận FDI làm việc có hiệu quả. Tuy nhiên, việc chuyển giao công nghệ, kiến 

thức quản lý trong các dự án FDI của Thái Lan dường như không thành công . 

Do vậy, hiệu quả lan tỏa của tri thức quản lý, bí quyết kinh doanh trong các 

công ty liên doanh và công ty bản xứ không cao.  

2.4.1.3. Về công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu phát huy lợi thế so sánh 

Lợi thế so sánh thực chất dựa trên sự khác nhau giữa các nước trong 

công nghệ sản xuất dẫn ñến năng suất và chi phí lao ñộng khác nhau. Các 

quốc gia phát triển có yếu tố ñầu vào về vốn (tư bản) nhiều hơn các nước 

ñang phát triển dẫn ñến số lượng vốn trên mỗi nhân công lớn hơn. Ngược lại 

số nhân công trên một ñơn vị vốn của các nước ñang phát triển lại lớn hơn số 

nhân công trên một ñơn vị vốn của các nước ñang phát triển. Vì vậy, giá thuê 

vốn ở các nước phát triển rẻ hơn so với giá thuê nhân công. Ngược lại ở các 

nước ñang phát triển giá thuê nhân công lại rẻ hơn tương ñối so với giá thuê 

vốn. Nói cách khác, các nước phát triển có lợi thế so sánh về giá thuê vốn còn 

các nước ñang phát triển có lợi thế so sánh về giá thuê nhân công. Quốc gia 

nào sản xuất hàng hóa có hàm lượng nhân tố ñầu vào có lợi thế so sánh cao 

thì sẽ sản xuất ñược hàng hóa rẻ hơn và sẽ có lợi thế so sánh về những hàng 

hóa này.  

Trong trường hợp Thái Lan, những năm 1960 và 1970, Thái Lan tiến 

hành chiến lược thay thế hàng nhập khẩu với mục ñích phục vụ thị trường nội 

ñịa và xây dựng những ngành công nghiệp non trẻ. Tuy vậy, Thái Lan vẫn 
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phải nhập hàng hóa trung gian, vốn và nguyên liệu. ðiều này ñã không hiệu 

quả và không mang lại thành công cho Thái lan. Trong những năm 1970 và 

1980, Thái Lan bắt ñầu chuyển sang chiến lược công nghiệp hướng về xuất 

khẩu. Thực hiện chiến lược này, Thái Lan bắt ñầu sản xuất hàng hóa có hàm 

lượng nhân tố ñầu vào có lợi thế so sánh cao một cách tương ñối như các mặt 

hàng nông nghiệp, sản phẩm thô (chưa qua chế biến), sau ñó chuyển sang sản 

xuất các loại hàng hóa có hàm lượng nhân công cao như dệt may, giày dép... 

nhập máy móc thiết bị từ các nước phát triển. Nhưng lợi thế so sánh về nhân 

công lao ñộng rẻ ñã dần dần mất ñi do phải cạnh tranh với nhiều nước. Do 

vậy, Thái Lan ñã bắt ñầu chuyển sang sản xuất các loại hàng hóa có hàm 

lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao. Muốn vậy nguồn nhân lực là một 

vấn ñề cực kỳ quan trọng trong quá trình này. Bài học này có lẽ Hàn Quốc 

thành công hơn Thái Lan trong việc xây dựng năng lực nội sinh của mình 

trong giai ñoạn ñầu của chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu và 

sau ñó tạo ra cho mình lợi thế so sánh ñộng.  

2.4.1.4. Về xây dựng cơ cấu kinh tế năng ñộng, hiệu quả 

Thái Lan ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 

7,1% giai ñoạn (1961 – 1986). Từ năm 1987, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế hàng 

năm thậm trí còn cao hơn. GDP thực tế ñã tăng với tốc ñộ trung bình hàng 

năm là 10% giai ñoạn (1987 – 1996). Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế Thái Lan ñã 

vượt một số nước khác trong cùng thời kỳ. Sau ñó tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

ñã bị chững lại do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997. 

Thời kỳ này tốc ñộ tăng trưởng giảm xuống ñến -1,4% năm 1997 và -10,5% 

năm 1998. Tuy nhiên, kinh tế Thái Lan ñã phục hồi dần dần và ñạt ñược tốc 

ñộ tăng trưởng cao. 

Khu vực nông nghiệp trước ñây là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong giao 

dịch thương mại, sau ñó ngành chế biến, chế tạo ñã thay thế vai trò của nông 



 

 

135 

nghiệp. Ngành nông nghiệp chiếm 41,5% GDP những năm 1950, giảm xuống 

24,1% những năm 1970, 17,7% những năm 1980 và 11,6% trong những năm 

1990. Trái lại, ngành chế biến, chế tạo chiếm 11,6% trong những năm 1950, 

ñã tăng lên 20%  năm 1970, 24,5% năm 1980, 31,6% năm 1990 và 40% giai 

ñoạn 2001-2003.  

Cơ cấu sản lượng của hàng hóa chế biến, chế tạo ñã trở thành hàng hóa 

xuất khẩu lớn của Thái Lan kể từ giữa những năm 1980. Tỷ trọng hàng hóa 

chế biến, chế tác ñối với tổng hàng hóa xuất khẩu tăng từ 16,5% những năm 

1970, lên 30,8% những năm 1980. Từ năm 1987 hàng chế biến, chế tác chiếm 

hơn 50% tổng hàng hóa xuất khẩu, từ 53,8% trong nửa cuối những năm 1980 

lên tới 75,2% trong thời kỳ 2001-2003.  

Tuy nhiên, thay ñổi cơ cấu trong sản lượng hàng hóa và xuất khẩu ñã 

không phù hợp với thay ñổi trong cơ cấu việc làm. Tỷ lệ lớn việc làm vẫn tập 

trung trong lĩnh vực nông nghiệp. Tỷ lệ việc làm trong ngành chế biến, chế 

tác tăng lên trong suốt ba thập kỷ qua từ 7,2% những năm 1970 lên 9,5% 

những năm 1980 và 14,3% những năm 1990. 

Kinh nghiệm ñã chỉ ra rằng chú trọng ñến thị trường nước ngoài phục 

vụ xuất khẩu là cần thiết, nhưng cũng rất dễ tốn thương khi các thị trường này 

có những thay ñổi thì nền kinh tế nội ñịa sẽ dễ bị tổn thương. Cuộc khủng 

hoảng kinh tế toàn cầu ñầu 2008 ñã chứng minh rõ ñiều này. Do vậy, thị 

trường nội ñịa cũng không kém phần quan trọng.  

2.4.2. Bài học kinh nghiệm tự sự thất bại  

2.4.2.1. Phát triển mất cân ñối giữa các vùng 

Chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu ñã tác ñộng tiêu cực 

ñến sự phát triển kinh tế. Các ngành công nghiệp do phải nhập nguyên liệu và 

thiết bị nên buộc họ phải ñặt các nhà máy gần nguồn nguyên liệu nhằm giảm 

chi phí vận chuyển. Do vậy, các nhà máy ñều tập trung ở thủ ñô Băng Cốc và 



 

 

136 

vùng lân cận gây ra sự phát triển mất cân ñối giữa các vùng, dẫn ñến các 

doanh nghiệp khác ñóng ở vùng sâu và vùng xa kém cạnh tranh hơn. Chính vì 

vậy Thái Lan ñã buộc phải có những chính sách khuyến khích các công ty chế 

biến, chế tạo ñóng ở xa thành phố. Tuy nhiên các vùng khác của ñất nước như 

Bắc và ðông Bắc của Thái Lan vẫn có mức sống nghèo.  

2.4.2.2. Phát triển phải  gắn với bảo vệ môi trường  

Tăng trưởng kinh tế ñược coi là chỉ số ñánh giá sự thịnh vượng của mỗi 

quốc gia, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất. Vấn ñề là tăng trưởng như 

thế nào và có ảnh hưởng như thế nào ñối với chất lượng môi trường, sức khỏe 

và chất lượng xã hội, sự giầu có về văn hóa và hài hòa xã hội. Tốc ñộ tăng 

trưởng kinh tế ngoạn mục thường ñạt ñược thông qua khai thác cạn kiệt tài 

nguyên như rừng, hầm mỏ và công nghiệp hóa nhanh ñược tiến hành theo 

cách ảnh hưởng mạnh ñối với môi trường. Do vậy, việc ñưa chất lượng môi 

trường và xã hội ñi cùng với phát triển kinh tế là vấn ñề cực kỳ cần thiết và 

ñây chính là khái niệm phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc kiểm soát môi 

trường thường bị buông lỏng trong những năm ñầu của công nghiệp hóa, ñặc 

biệt trong giai ñoạn công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu.  

Nhìn lại quá trình tăng trưởng kinh tế của Thái Lan chúng ta có thể dễ 

dàng nhận thấy những tác ñộng của tăng trường này ñối hệ sinh thái của Thái 

Lan như sau:  

Thứ nhất, rừng, nếu như diện tích bao phủ rừng của Thái Lan là 78% 

trong năm 1938, thì diện tích bảo phủ này ñã giảm xuống 53% năm 1968 và 

38% năm 1980. Hậu quả là năm 1967, Thái Lan ñã buộc phải nhập gỗ từ các 

nước khác. Tuy nhiên, những năm gần ñây Thái Lan ñã nhận thức ñược ñầy 

ñủ những tác ñộng trên nhưng dường như ñã muộn. 

Thứ hai, việc trồng bạch ñàn ñể xuất khẩu gỗ sang Nhật và ðài Loan ñã 

ảnh hưởng nghiêm trọng ñến môi trường nước ngầm của Thái Lan vì chúng 
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phải hấp thụ lượng nước rất nhiều, ñồng thời làm ô nhiễm ñất và gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng ñối với các cây thời vụ khác.  

Thứ ba, rừng ngập mặn là một hệ sinh thái ñặc biệt gắn ñất liền với các 

nguồn tài nguyên biển. Giá trị sinh thái của nó là nguồn cung cấp thức ăn cho 

cá, tôm, cua và các loại nhiễm thể khác cũng như các quần cư khác. Việc mở 

rộng các trại nuôi tôm xuất khẩu, các cánh ñồng khai thác muối ñã làm phá vỡ 

hệ thống sinh thái và nước mặn xâm lấn vào các vùng trồng lúa.  

Thứ tư, tác ñộng tiêu cực ñến nguồn nước, việc ñẩy mạnh công nghiệp 

hóa và hiện ñại hóa nhanh chóng cũng ñã làm hủy hoại các dòng sông và ven 

biển của Thái Lan. Việc xây các ñập kiểm soát lũ lụt hàng năm và các ñập 

phát ñiện, ñã gây tác ñộng nghiêm trọng ñến môi trường.  

Thứ năm, khai khoáng cũng tác ñộng mạnh ñến môi trường.  

Thứ sáu, ngành công nghiệp chế biến, chế tác cũng tác ñộng mạnh mẽ 

ñến môi trường như việc tập trung các nhà máy ở Băng Cốc và vùng lân cận; 

nguyên liệu ñầu vào ñể sản xuất (như gỗ từ rừng tự nhiên và tái sinh) vv....  

Công nghiệp hóa có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới các nhân tố xã 

hội, văn hóa và cuộc sống của con người. Công nghiệp hóa ñã làm thay ñổi hệ 

thống văn hóa, xã hội và con người. Công nghiệp hóa nhanh ở Thái Lan ñã 

làm xã hội Thái Lan rất dễ tổn thương trong khi ñó nó chưa mang lại lợi ích 

cho tất cả các nhóm dân cư. Do vậy, tăng trưởng và phát triển bền vững là hai 

khía cạnh không thế tách dời nhau.  

2.4.2.3. Mất cân bằng trong vấn ñề xã hội 

Tăng trưởng, phân phối và thu nhập ñược xác ñịnh bởi nhiều nhân tố. 

Vì vậy, khó có thể chỉ ra rằng nhân tố và chính sách cụ thể nào là nguyên 

nhân ảnh hưởng ñến ñến sự tăng trưởng kinh tế và phân phối mức thu nhập. 

Nhưng trên thực tế, khoảng cách giầu nghèo của Thái Lan ngày càng tăng.  
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2.4.2.4. Năng lực cho khoa học và công nghệ thấp 

Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ñược coi là nhân tố 

then chốt trong sự phát triển thành công trong nền kinh tế của những nền kinh 

tế công nghiệp mới ở ðông Á. Ngay từ ñầu những năm 1970, tất cả các nước 

này ñều bắt ñầu bằng các chương trình ñào tạo kỹ thuật mạnh mẽ. Các ngành 

kỹ thuật có công nghệ cao ñóng vai trò ngày càng tăng và nhu cầu làm chủ 

công nghệ ngày càng lớn nếu như Thái Lan muốn duy trì lợi thế cạnh tranh 

trên thế giới. Khả năng cạnh tranh của Thái Lan phụ thuộc vào hai nhân tố 

sau: (1) lực lượng lao ñộng có kỹ năng và khả năng thích ứng và (2) nhân lực 

khoa học và công nghệ có khả năng gắn kết Thái Lan với công nghệ thế giới 

phù hợp với các ñiều kiện trong nước. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn tồn tại những 

yếu kém như: Nhân lực khoa học và công nghệ chưa ñủ ñể cung cấp cho nhu 

cầu phát triển; Các hoạt ñộng nghiên cứu và triển khai không nhiều; Kỹ năng 

lao ñộng thấp. 

Kết luận chương 2 

Trong chương này luận án ñã ñề cập ñến chính sách công nghiệp hóa 

thay thế nhập khẩu và ñi sâu phân tích chính sách, biện pháp và kết quả của 

công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan. Qua ñó ñánh giá những 

thành tựu kinh tế ñạt ñược trong giai ñoạn này thể hiện qua các chỉ số tốc ñộ 

tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lực lượng lao ñộng .vv,...ðồng thời, 

luận án chỉ rõ những hạn chế của quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất 

khẩu như sự phụ thuộc vào thị trường bên ngoài, nền kinh tế mất cân ñối và 

dễ bị tổn thương. Từ cơ sở ñó, luận án cũng rút ra ñược những bài học từ sự 

thành công và cả những bài học từ sự thất bại của quá trình công nghiệp hóa 

hướng về xuất khẩu của Thái Lan.  
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CHƯƠNG 3 

KINH NGHIỆM CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 

CỦA THÁI LAN VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CHO VIỆT NAM 

 

3.1. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ Ở VIỆT NAM  

3.1.1. Công nghiệp hoá thời kỳ 1961 - 1985  

3.1.1.1. ðặc ñiểm kinh tế - xã hội  

Năm 1954, khi hòa bình ñược lập lại, miền Bắc ñã bắt tay vào thực hiện 

hai nhiệm vụ quan trọng, ñó là (1) ðấu tranh thống nhất ñất nước; (2) Xây 

dựng và kiến thiết ñất nước. ðại hội toàn quốc lần thứ III của ðảng (9-1960) 

ñã nêu lên ñặc ñiểm cơ bản của miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, ñó là (1) 

nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, công cụ sản xuất thô sơ, ñại bộ 

phận số dân sống bằng nghề nông; (2) miền Bắc tiến hành phát triển trong 

ñiều kiện ñất nước tạm thời bị chia cắt. Việc tiến hành công nghiệp hóa ñất 

nước trong giai ñoạn này gặp phải nhiều khó khăn nhưng không có con ñường 

nào khác là phải tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, coi ñây là nhiệm 

vụ trọng tâm trong thời kỳ quá ñộ tiến lên chủ nghĩa xã hội [27 tr. 49].  

3.1.1.2. ðường lối, chính sách CNH 

ðại hội ðảng lần thứ III ñã ñề ra ñường lối CNH, ñó là xây dựng một 

nền kinh tế XHCN cân ñối và hiện ñại, kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, 

lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một 

cách hợp lý, ñồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ 

nhằm biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước có công 

nghiệp hiện ñại .  

Miền Bắc ñã triển khai thực hiện ñường lối CNH với Kế hoạch 5 năm 

lần thứ nhất (1961 - 1965). Nguồn vốn CNH chủ yếu dựa vào trong nước, 

ñồng thời tranh thủ sự giúp ñỡ của các nước XHCN.  



 

 

140 

Nhà nước ñã giành 48% tổng ñầu tư của nền kinh tế cho công nghiệp, 

trong ñó 78% cho công nghiệp nặng, 22% giành cho công nghiệp nhẹ. Các 

ngành công nghiệp phát triển hướng vào thị trường nội ñịa. Nhiệm vụ của 

nông nghiệp cũng hướng vào thực hiện mục tiêu CNH, trong ñó chú trọng ñầu 

tư xây dựng cơ sở vật chất cho công tác thủy lợi.  

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bước ñầu thuận lợi, kinh tế tăng trưởng 

khá nhanh. Tuy nhiên, cuối năm 1964, ñế quốc Mỹ ñã leo thang chiến tranh ra 

miền Bắc, ñường lối xây dựng XHCN và công nghiệp hóa phải ñiều chỉnh ñể 

giảm thiểu thiệt hại do chiến tranh gây ra. Một trong những nội dung của 

chuyển hướng kinh tế trong chiến tranh là: “Ra sức phát triển kinh tế ñịa 

phương bao gồm nông nghiệp và công nghiệp ñịa phương. ðối với các xí 

nghiệp lớn thì chủ yếu là duy trì lực lượng sản xuất bằng cách tích cực bảo vệ, 

phân tán và sơ tán”.  

Sau hơn 20 năm xây dựng CNXH và 15 năm tiến hành CNH XHCN 

theo ñường lối của ðại hội ðảng lần thứ III (9/1960), miền Bắc ñã xây dựng 

ñược một số trung tâm công nghiệp và một số cơ sở vật chất kỹ thuật của nền 

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, kinh tế miền Bắc vẫn chưa ra khỏi 

tình trạng của một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, chủ yếu dựa 

trên kỹ thuật thủ công là chính.  

Sau khi miền Nam ñược hoàn toàn giải phóng (4/1975), ðại hội IV của 

ðảng (12/1976) ñã ñề ra ñường lối CNH trong bối cảnh chính trị xã hội mới - 

cả nước thống nhất cùng ñi lên CNXH, nhưng ñiều kiện kinh tế vẫn còn thấp 

kém. “Nhìn chung cả nước, tuy ở mặt này mặt kia ñã xuất hiện những yếu tố 

của sản xuất lớn, song sản xuất nhỏ vẫn còn phổ biến. Tính chất sản xuất nhỏ 

thể hiện rõ nét trên mấy mặt sau ñây: cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nhỏ yếu; 

tuyệt ñại bộ phận lao ñộng là thủ công, năng suất lao ñộng rất thấp; phân công 

lao ñộng chưa phát triển; công nghiệp lớn, nhất là công nghiệp nặng còn ít và 
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rời rạc, chưa ñủ sức cải tạo kỹ thuật ñối với các ngành kinh tế quốc dân...” 

[27, tr.50]. 

Năm 1976, ñứng trước tình hình kinh tế của ñất nước sau khi hòa bình 

lập lại, ðại hội ðại biểu ðảng toàn quốc lần thứ IV ñã ñề ra chủ trương “ưu 

tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông 

nghiệp và công nghiệp nhẹ” Quá trình này ñược thực hiện bằng cách tiến 

hành ñồng thời ba cuộc cách mạng, cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 

mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa, trong ñó cách mạng 

khoa học - kỹ thuật là then chốt. ðể thực hiện chủ trương nêu trên ðại hội 

cũng ñề ra nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (1976 - 1980) 

với những nội dung sau:  

- Thứ nhất, tạo bước phát triển vượt bậc về nông nghiệp, phát triển 

công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm;  

- Thứ hai, phát huy năng lực sẵn có và xây dựng thêm nhiều cơ sở mới 

về công nghiệp nặng, ñặc biệt là công nghiệp cơ khí;  

- Thứ ba, tổ chức, quản lý, phân công lại lao ñộng xã hội giữa các 

ngành, vùng. Hình thành bước ñầu cơ cấu mới công - nông nghiệp; 

- Thư tư, hoàn thành cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam; củng 

cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc;  

- Thứ năm, tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu, trước hết trong nông 

nghiệp, công nghiệp nhẹ. Mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài; 

- Thứ sáu, phát triển văn hóa, giáo dục và các yếu tố cơ sở hạ tầng 

khác, gắn với xây dựng hệ thống mới về quản lý kinh tế. [27, tr.58]. 

Như vậy, ðại hội IV cũng ñã bắt ñầu nêu lên vai trò của hoạt ñộng xuất 

khẩu và vai trò của kinh tế ñối ngoại.  

Tiếp tục chủ trương công nghiệp hóa của ðại hội lần IV, ðại hội ðại 

biểu ðảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V cụ thể hóa hơn vị trí, vai trò của 
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nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ñối với 

sự phát triển chung của nền kinh tế. ðối với công nghiệp, ñặc biệt tập trung 

xây dựng những ngành công nghiệp nặng có tác dụng thúc ñẩy nông nghiệp 

và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  

3.1.1.3. Kết quả ñạt ñược 

Sau hơn mười năm thực hiện ñường lối CNH do ðại hội IV ñề ra, kinh 

tế Việt Nam ñã ñạt ñược một số thành tựu: một số cơ sở vật chất của nền sản 

xuất lớn ñược hình thành, nhiều công trình tương ñối lớn trong các ngành 

công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa xã hội ñã ñược xây 

dựng góp phần gia tăng tiềm lực của nền kinh tế. Tài sản cố ñịnh của nền kinh 

tế năm 1985 so với năm 1976 tăng 105,3% (tính theo giá cố ñịnh năm 1982).  

Trong nông nghiệp, nhờ tăng thêm ñầu tư cùng với chế ñộ khoán mới, 

sản xuất nông nghiệp ñã có bước phát triển khá và bình quân sản lượng lương 

thực tăng từ 273 kg năm 1981, lên 304 kg năm 1985.  

Bảng 3.1: Cơ cấu thu nhập quốc dân của Việt Nam,  

giai ñoạn (1976 – 1985) 
ðơn vị: % 

 Nông, lâm nghiệp, thủy sản Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ* 

1976 44,8 32,0 23,2 

1980 51,9 23,6 24,5 

1985 47,8 34,6 17,6 

* Dịch vụ chỉ gồm thương mại, giao thông vận tải và các ngành sản xuất vật chất khác. 

Nguồn: Trần Văn Thọ, KTVN 1955-2000, tính toán mới, phân tích mới, tr 291 Nxb Thông 

kê Hà Nội 12/2000. 
 

Trong công nghiệp, tổng sản lượng công nghiệp tăng 20% năm 1984, 

so với năm 1978, sản lượng công nghiệp tăng nhanh nhất trong giai ñoạn 

1978 - 1980. Từ năm 1981 ñến năm 1985, tốc ñộ tăng trưởng bình quân hàng 
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năm của ngành công nghiệp ñạt 9,5%. Tính ñến  năm 1985, công nghiệp sử 

dụng 10,7% lao ñộng xã hội, 41% giá trị tài sản cố ñịnh, làm ra 42,3% tổng 

sản phẩm xã hội và 28,2% thu nhập quốc dân.  

Mặc dù ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể, song nền kinh tế nước ta 

vẫn ñứng trước những khó khăn gay gắt, mất cân ñối về lương thực, năng 

lượng, ngoại tệ, vật tư và tài chính. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế 

còn yếu kém, thiếu ñồng bộ và lạc hậu. Cơ cấu kinh tế chậm thay ñổi, mất cân 

ñối nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn ñến những hạn chế nêu trên, 

nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là ta ñã quá coi trọng phát triển công 

nghiệp nặng. Công nghiệp hóa trong thời kỳ trước 1986 mang ñặc trưng của 

mô hình thay thế nhập khẩu và hướng vào thị trường trong nước, trong khi 

nguồn vốn trong nước ít ỏi, thị trường có sức mua hạn chế, công nghệ lạc hậu.  

Từ những khó khăn này, ñỏi hỏi phải ñổi mới tư duy về công nghiệp hóa và 

hiện ñại hóa ñất nước.  

3.1.2. Công nghiệp hoá, hiện ñại hoá thời kỳ từ 1986 ñến nay 

3.1.2.1. ðường lối ñổi mới về công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 

ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 - 1986) ñược coi là ðại hội 

mở ñầu cho công cuộc ñổi mới ở Việt Nam. ðại hội ñã chỉ ra những sai lầm 

thiếu sót trong chỉ ñạo thực hiện công nghiệp hóa trước ñây và xác ñịnh mục 

tiêu “trong những năm còn lại của chặng ñường ñầu tiên là ổn ñịnh mọi mặt 

tình hình kinh tế, xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền ñề cần thiết cho việc 

ñẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng ñường tiếp theo” và 

nêu rõ: “Muốn ñưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng rối ren, mất cân ñối, phải 

dứt khoát sắp xếp lại nền kinh tế quốc dân theo cơ cấu hợp lý” [4], trước hết 

phải bố trí lại cơ cấu sản xuất, ñiều chỉnh lại cơ cấu ñầu tư. 

ðể cụ thể hóa nội dung công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng 

ñường ñầu tiên ở nước ta, kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) ñã nêu rõ: phải tập 
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trung sức người, sức của vào việc thực hiện cho ñược ba chương trình mục tiêu 

về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Ba chương trình 

này chứa ñựng nội dung lớn, bao gồm các ngành kinh tế cơ bản và thể hiện vị 

trí, vai trò của nó trong một cơ cấu kinh tế hợp lý. ðể thực hiện quan ñiểm và 

mục tiêu trên, hàng loạt nhiệm vụ ñặt ra cho các ngành kinh tế như sau:  

- Nông nghiệp phải ñược ưu tiên ñáp ứng nhu cầu về ñầu tư, xây dựng 

cơ sở vật chất kỹ thuật, lao ñộng kỹ thuật và ñược sử dụng có hiệu quả nhằm 

bảo ñảm tốt lương thực, thực phẩm và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

- Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp phải ñáp ứng cho ñược yêu 

cầu của nhân dân về những loại hàng hóa thông thường, bảo ñảm nhu cầu chế 

biến nông, lâm, thủy sản, tăng nhanh việc làm và hàng gia công xuất khẩu 

cùng các mặt hàng xuất khẩu khác.  

- Công nghiệp nặng phải nhằm phục vụ cho các mục tiêu kinh tế, quốc 

phòng trong chặng ñường ñầu tiên quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội.   

- Về xây dựng kết cấu hạ tầng, phải chú trọng phát triển giao thông vận 

tải và thông tin liên lạc.   

- Nguồn vốn ñể thực hiện công nghiệp hóa ñược ðại hội VI xác ñịnh, 

phải phát huy từ thế mạnh sẵn có là tiềm năng ñất ñai và lao ñộng. Cần ñẩy 

mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và tiểu, thủ công 

nghiệp, không những tạo ra sản phẩm tiêu dùng trong nước, mà còn tạo ra 

nguồn hàng xuất khẩu quan trọng. Bên cạnh nguồn vốn từ trong nước, nguồn 

vốn vay viện trợ từ bên ngoài là rất quan trọng trong thời kỳ quá ñộ lên chủ 

nghĩa xã hội.  

- ðầu tư theo hướng bố trí lại cơ cấu kinh tế, phải ñiều chỉnh cơ cấu ñầu tư 

xây dựng cơ bản của Nhà nước, nhằm thực hiện ba chương trình kinh tế.  

- Về cơ cấu thành phần kinh tế: “Cho phép sử dụng nhiều hình thức 

kinh tế với quy mô và trình ñộ kỹ thuật thích hợp... khai thác mọi khả năng 
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của các thành phần kinh tế liên kết với nhau, trong ñó kinh tế quốc doanh giữ 

vai trò chủ ñạo”[4]. ðó là giải pháp có ý nghĩa chiến lược, góp phần giải 

phóng và khai thác mọi khả năng ñể phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng 

cơ cấu kinh tế hợp lý.  

- Về quản lý kinh tế: xóa bỏ tập trung quan liêu, bao cấp, xây dựng cơ 

chế kinh tế mới phù hợp với quy luật khách quan và với trình ñộ phát triển 

của nền kinh tế. 

- Khoa học, kỹ thuật trở thành một ñộng lực to lớn của sự nghiệp công 

nghiệp hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, trong những năm tới, thực hiện 

công nghiệp hoá phải lựa chọn và tổ chức áp dụng rộng rãi các thành tựu khoa 

học và kỹ thuật thích hợp, nhằm phục vụ cho ba chương trình mục tiêu lớn.  

ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ VII của ðảng (6 - 1991) tiếp tục bổ 

sung, phát triển chủ trương công nghiệp hóa ñất nước phù hợp hơn tình hình 

và nhiệm vụ của cách mạng với các nội dung cơ bản sau: 

- ðẩy mạnh công nghiệp hóa ñất nước theo hướng hiện ñại với phát 

triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm, nhằm từng bước 

xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.  

- Tiến hành công nghiệp hóa theo hướng hiện ñại nhằm bảo ñảm phù 

hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lập từng bước quan hệ sản 

xuất từ thấp ñến cao với sự ña dạng về hình thức sở hữu.  

- Tiến hành công nghiệp hóa, phát triển kinh tế xã hội gắn liền với bảo 

vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.  

- Thúc ñẩy ba chương trình kinh tế lên nội dung cao hơn ñể phá vỡ tình 

trạng tự cấp tự túc khép kín của nền kinh tế, ñưa ñất nước hội nhập vào ñời 

sống kinh tế quốc tế. 

- Gắn công nghiệp hóa với hiện ñại hóa tránh nguy cơ tụt hậu (Hội nghị 

giữa nhiệm kỳ ðại hội VII (1/1996).  
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- Tập trung ñầu tư cả chiều rộng và chiều sâu, tạo ra sự chuyển biến rõ 

rệt về cơ cấu kinh tế, trước hết ñối với các ngành và vùng trọng ñiểm.  

- Gắn phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn với quá trình công 

nghiệp hoá và hiện ñại hoá ñất nước, coi ñó là nhiệm vụ có tầm quan trọng 

hàng ñầu và có ý nghĩa chiến lược. 

ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ VIII của ðảng (6 - 1996) ñã xác ñịnh 

phải ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hóa ñất nước. ðại hội VIII cũng xác 

ñịnh “Mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện ñại hoá là xây dựng nước ta thành 

một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện ñại, cơ cấu kinh tế hợp 

lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình ñộ phát triển của lực lượng sản 

xuất, ñời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân 

giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”[6]. Trước hết, từ năm 1996 ñến 

năm 2000 phải “ðặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp 

và nông thôn”[6]. Quán triệt chủ trương ñó, công nghiệp cần phải ưu tiên cho 

các ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu 

dùng, hàng xuất khẩu công nghệ ñiện tử, công nghệ thông tin. ðẩy mạnh xuất 

khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng ñiểm của kinh tế ñối ngoại.  

Trong thời gian này, nhiều nghị quyết cụ thể hoá, triển khai thực hiện 

ñường lối phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa do ðại hội VIII ñề ra. 

ðáng chú ý là Hội nghị trung ương 2 khóa VIII (12 - 1996) xác ñịnh: cùng 

với giáo dục ñào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng ñầu, là ñộng 

lực phát triển kinh tế - xã hội, trở thành nền tảng và ñộng lực cho công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa ñất nước: phát huy cao ñộ khả năng sáng tạo của quần 

chúng, của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, ñồng thời ñổi mới và 

tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng là nhân tố quyết ñịnh làm cho khoa học và 

công nghệ trở thành nền tảng, ñộng lực mạnh mẽ của sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa.  
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Hội nghị trung ương 4 khóa VIII (12 - 1997) chủ trương khơi dậy và 

phát huy tối ña nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nhằm tranh thủ 

nguồn vốn ñầu tư ñể xây dựng, phát triển ñất nước. Các Hội nghị trung ương 

5 (7 - 1998) và Hội nghị Trung ương 8 khóa VIII (11 -1999) ñưa ra các nhiệm 

vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện ñại 

hóa ñất nước, trong ñó chỉ ra: phải tập trung cao ñộ cho lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển kinh tế nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ; 

ñẩy mạnh sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, mở rộng thị trường xuất khẩu 

hàng hóa.  

Thực hiện Nghị quyết ðại hội VIII và các hội nghị Trung ương khóa 

VIII, nền kinh tế xã hội nước ta ñạt ñược những thành tựu quan trọng. Kế 

thừa những tư duy mới của ðại hội VIII, phân tích, ñánh giá tình hình cụ thể 

trong nước và quốc tế. ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ IX của ðảng (4-

2001) khẳng ñịnh: “Con ñường công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của nước ta ñã 

ñi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhày vọt” [7]. ðó là ñiểm 

phát triển mới trong tư duy của ðảng về con ñường công nghiệp hóa, hiện ñại 

hóa theo phương thức rút ngắn, nhằm nhanh chóng ñưa nước ta ra khỏi tình 

trạng chậm phát triển và phấn ñấu ñến năm 2020 cơ bản trở thành nước công 

nghiệp theo hướng hiện ñại.  

Thực hiện phương hướng trên, chủ trương công nghiệp hóa, hiện ñại 

hóa của ðảng là ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ñầu tư dựa trên 

cơ sở phát huy các thế mạnh trong nước và ngoài nước, hướng về xuất khẩu là 

chính ñể phát triển nhanh, gắn liền với bảo hộ ñúng mức sản xuất nội ñịa. Thế 

mạnh của ta là “ðất - Nước” bao gồm cả tài nguyên rừng, biển ñảo và nguồn 

nhân lực dồi dào, cần cù, thông minh, sáng tạo. Bởi vậy, huy ñộng các nguồn 

lực cần thiết ñẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông 

thôn, trên cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tế bào, công nghệ 
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thông tin, góp phần ñổi mới cây trồng, vật nuôi, thích ứng với mọi ñiều kiện 

thổ nhưỡng, khí hậu, gắn với ñẩy mạnh thủy lợi hóa, cơ giới hóa, ñiện khí 

hóa, cải thiện ñời sống dân cư, xây dựng nông thôn mới.  

Công nghiệp cần tập trung vào một số ngành, lĩnh vực có công nghệ 

hiện ñại, công nghệ cao, giải quyết nhiều việc làm. Căn cứ vào lợi thế, tiềm 

năng của ñất nước, thực hiện công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu phải chú ý 

ñến phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và một số mặt hàng 

mũi nhọn như may mặc, da - giày, cơ khí, ñiện từ, khai thác dầu khí, khoáng 

sản... phát triển ngành dịch vụ.  

Cùng với khai thác, phát huy nguồn lực ở trong nước, ñẩy mạnh hoạt 

ñộng kinh tế ñối ngoại, chủ ñộng hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, thu hút 

vốn ñầu tư, khoa học - công nghệ và sử dụng hiệu quả vào xây dựng, phát 

triển kinh tế - xã hội là những yếu tố quan trọng không thế thiếu ñược.  

Quá trình ñẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa phải 

không ngừng tăng cường vai trò lãnh ñạo của ðảng, nâng cao hiệu lực quản 

lý, ñiều hành vĩ mô của Nhà nước, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm 

vụ ñã xác ñịnh. Nhờ ñó, con ñường công nghiệp hóa ñược rút ngắn, bảo ñảm 

cho Việt Nam nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước ñi trước trong 

khu vực và trên thế giới. ðó cũng là ñiều kiện và nội dung có ý nghĩa quyết 

ñịnh ñến thắng lợi của quá trình phát triển rút ngắn con ñường ñi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai ñoạn mới.  

Những quan ñiểm, chủ trương về công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất 

nước do ðại hội VIII, IX của ðảng ñề ra ñược ðại hội ñại biểu toàn quốc lần 

thứ X (4 - 2006) tiếp tục khẳng ñịnh: ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

rút ngắn gắn với phát triển kinh tế tri thưc, coi kinh tế tri thức là yếu tố quan 

trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. ðồng thời, tổng kết 5 

năm thực hiện Nghị quyết ðại hội IX và 3 năm thực hiện Hội nghị Trung 
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ương khóa 5 khóa IX (2 - 2002) về ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

nông nghiệp, nông thôn thời kỳ mới, ðảng cộng sản ñã nhận thức về ñẩy 

mạnh phát triển khu vực này là sự lựa chọn bước ñi ñúng ñắn trong quá trình 

công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước giai ñoạn hiện nay.  

Tư duy lý luận và thực tiễn lãnh ñạo của ðảng ñã làm rõ mối quan hệ 

chặt chẽ giữa công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước và công nghiệp hóa, 

hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn, thúc ñẩy nền kinh tế xã hội phát triển 

từng bước ổn ñịnh, vững chắc ñi lên chủ nghĩa xã hội.  

Trong những năm 2006 - 2010, chủ trương của ðảng trong quá trình 

công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước theo phương thức rút ngắn nhằm 

“ðẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiêp, nông thôn, 

giải quyết ñồng bộ các vấn ñề nông nghiệp, nông thôn và nông dân”[7]. ðại 

hội X còn nhấn mạnh yếu tố trí thức, nhất là về nguồn lực con người, nguồn 

lực của toàn dân tộc, nhằm thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

trong ñiều kiện mới.  

a. Kết quả ñạt ñược  

Trên cơ sở ñổi mới tư duy, ñường lối chủ trương và các chính sách 

công nghiệp hoá, hiện ñại hoá cũng có những thay ñổi cơ bản. Việt Nam ñã 

thu ñược những thành tựu hết sức to lớn trong thời kỳ ñổi mới. Những thành 

tựu ñó ñược thể hiện trên mọi mặt như:  

Về tốc ñộ tăng trưởng  

Trong những năm ñầu của công cuộc ñổi mới, nền kinh tế nước ta còn 

trong tình trạng khủng hoảng, tốc ñộ phát triển không cao. Nhưng từ ñầu 

những năm 90, nền kinh tế ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng cao và duy trì trong 

thời gian dài. Các năm 1995 và 1996 ñạt tốc ñộ tăng trưởng cao nhất (9,54% 

và 9,34%); do ảnh hưởng của khủng khoảng tài chính - tiền tệ, tốc ñộ tăng 

trưởng của các năm 1998 và 1999 bị chậm lại (5,76% và 4,77%); nhưng từ 
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ñầu những năm 2000, nền kinh tế lại tiếp tục tăng trưởng với tốc ñộ cao. Tăng 

trưởng GDP tăng 6,23% năm 2008. 
 

Bảng 3.2: Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, giai ñoạn (1986-2008) 

ðơn vị: % 

 
1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 
2006 2007 2008 

GDP 3,9 8,2 6,7 7,51 8,17 8,5 6,23 

Công nghiệp và xây dựng  6,0 12,7 10,4 10,25 10,37 11,0 6,33 

Nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản  

3,6 4,3 3,87 3,83 3,4 3,7 7,39 

Dịch vụ  6,1 9,0 5,3 6,96 8,29 8,7 7,20 

Nguồn: Niên gián thống kê các năm  
 

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Trong giai ñoạn này cơ cấu kinh tế ngành ñang chuyển dịch theo chiều 

hướng tích cực, các ngành kinh tế ñều ñược mở rộng. Trong khi tỷ trọng giá 

trị nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm từ 34,7% năm 1986 

xuống còn 20,36% năm 2006, thì tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng từ 

26,8% năm 1986 lên 41,56% năm 2006. Tỷ trọng ngành dịch vụ ít thay ñổi. 

ðiều này phán ánh ñúng thực trạng của nền kinh tế ñang chuyển hướng sang 

công nghiệp hóa. Giá trị ngành nông nghiệp có xu hướng giảm xuống trong 

khi giá trị các ngành công nghiệp dịch vụ tăng lên. Nền kinh tế nước ta ñang 

chuyển từ cơ cấu nông - công nghiệp - dịch vụ sang cơ cấu công nghiệp - dịch 

vụ - nông nghiệp.  

Công nghiệp ñược phát triển với tốc ñộ cao và ngày càng thể hiện rõ 

hơn vai trò nòng cốt cho sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế. Cơ cấu 

công nghiệp ñược ñiều chỉnh theo hướng: phát triển mạnh các ngành công 

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ñáp ứng nhu cầu trong nước và phục vụ xuất 
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khẩu; phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp nặng. Theo ñó, các 

ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản ñược 

phát triển mạnh, phát huy ñược lợi thế về lao ñộng và tài nguyên sinh học ña 

dạng của ñất nước, sản xuất hàng hoá thoả mãn nhu cầu trong nước và ñóng 

góp to lớn vào kim ngạch xuất khẩu. Công nghiệp nặng ñược phát triển tập 

trung hơn vào các ngành ñiện lực, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, hoá 

chất, cán thép, khai thác khoáng sản...nhằm ñáp ứng có hiệu quả hơn nhu cầu 

tư liệu sản xuất trong nước và phục vụ xuất khẩu. Nhà nước ñã áp dụng nhiều 

biện pháp thu hút các nguồn lực ñầu tư vào phát triển công nghiệp, cơ cấu 

công nghiệp nhiều thành phần ñã ñược hình thành, trong ñó công nghiệp nhà 

nước nắm giữ những vị trí then chốt, doanh nghiệp tư nhân (bao gồm cả công 

nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài) ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền 

kinh tế quốc dân. Cùng với quá trình ñổi mới công nghệ và mở rộng quy mô 

của các doanh nghiệp công nghiệp hiện có, hàng loạt doanh nghiệp mới với 

trình ñộ kỹ thuật hiện ñại ñã ñược ñầu tư phát triển. Hàng trăm khu công 

nghiệp tập trung và khu chế xuất ñã ñược hình thành ở các ñịa phương với 

hàng ngàn doanh nghiệp có trình ñộ hiện ñại ñã làm thay ñổi bộ mặt công 

nghiệp của ñất nước. Các ngành nghề thủ công và các làng nghề ñược khôi 

phục vừa thúc ñẩy phân công lao ñộng ở nông thôn, vừa tạo thêm nguồn hàng 

phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.  
 

Bảng 3.3: Cơ cấu ngành trong GDP, giai ñoạn (1986 – 2008) 

ðơn vị: % 

 1986 1990 2001 2005 2006 2007 2008 

Nông – lâm – thuỷ sản 34,7 32,0 23,24 20,97 20,36 20,3 21,99 

Công nghiệp và xây dựng 26,8 25,2 38,13 41,02 41,56 41,6 39,91 

Dịch vụ  38,5 42,8 38,63 38,01 38,08 38,10 38,10 

Nguồn: Niên gián thống kê các năm  
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Các ngành nông, lâm, ngư nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ trong 

những năm ñổi mới. Tuy tỷ trọng giá trị nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu 

kinh tế quốc dân có xu hướng giảm dần, nhưng khu vực kinh tế này vẫn giữ 

trọng yếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước. Cùng với việc thoả 

mãn nhu cầu lương thực - thực phẩm cho dân cư và ñảm bảo lương thực dự 

trữ, khu vực kinh tế ñã cung cấp ngày càng nhiều nguyên liệu cho phát triển 

công nghiệp chế biến và góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu phục vụ yêu 

cầu công nghiệp hoá, hiện ñại hoá. Từ chỗ hàng năm phải nhập khẩu trên 

dưới 1 triệu tấn lương thực, nước ta ñã vươn lên trở thành nước ñứng hàng 

thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo, cà phê, hạt ñiều, hạt tiêu. Cơ cấu sản xuất 

trong nông nghiệp ñang chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế về tài 

nguyên sinh học ña dạng, chuyển mạnh sang phát triển các loại cây con có giá 

trị kinh tế cao và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trình ñộ kỹ thuật 

của sản xuất ñược nâng cao rõ rệt, những thành tựu khoa học công nghệ mới 

ñược áp dụng ngày càng phổ biến, cơ sở hạ tầng ở nông thôn ñược chú trọng 

ñầu tư phát triển. Bộ mặt nông thôn có sự thay ñổi rõ rệt, ñời sống vật chất và 

tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng ñược cải thiện, xoá ñói giảm nghèo 

ñạt ñược những thành tựu to lớn. 

Bảng 3.4: Cơ cấu sản xuất ngành công nghiệp  
ðơn vị: % 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Công nghiệp khai thác mỏ 15,7 12,8 13,5 12,8 11,2 10,3 9,6 

Công nghiệp chế biến 78,7 81,6 81,3 81,3 83,2 84,5 85,4 

Sản xuất và phân phối ñiện, khí ñốt 

và nước 
5,6 5,6 5,2 5,9 5,6 5,2 5,0 

Nguồn: Niên gián thống kê năm 2008,  NXB thống kê 

Khu vực dịch vụ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế 

quốc dân. Hoạt ñộng dịch vụ với trình ñộ công nghệ ngày càng hiện ñại phục 
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vụ thiết thực yêu cầu của sản xuất, ñời sống và hội nhập kinh tế quốc tế. Các 

loại hình dịch vụ ñược phát triển ña dạng, bên cạnh những loại hình dịch vụ 

truyền thống, hàng loạt loại hình dịch vụ mới ñã ra ñời phù hợp với yêu cầu 

của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tương lai, dịch 

vụ sẽ là khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế quốc dân.  

Về cơ cấu hàng xuất khẩu  

Nếu như trong giai ñoạn (1986-1990), tỷ trọng xuất khẩu so với GDP 

chỉ chiếm 20,5% thì con số này ñã tăng lên 54,0% giai ñoạn 2001 -2005. 

Tương tự, xuất khẩu bình quân ñầu người  trong giai ñoạn 1986 – 1990 là 

18,1 USD tăng lên 274 USD trong giai ñoạn 2001 – 2005. ðiều ñáng ghi nhận 

ở ñây là tỷ trọng xuất khẩu hàng sơ chế ñã giảm ñi ñáng kể trong khi ñó tỷ 

trọng hàng chế biến, chế tạo tăng lên. Chứng tỏ Việt Nam ñã ñầu tư thêm vốn 

và công nghệ ñể làm cho các mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng cao lên. Hơn 

nữa, các mặt hàng xuất khẩu cũng ña dạng hơn nhiều.  

Bảng 3.5: Xuất khẩu và GDP giai ñoạn 1986 - 2005 

 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 

Kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng 

năm (triệu USD) 

1406 2331 10365 22166 

Tỷ trọng xuất khẩu so với GDP (%) 20,5 25,2 37,4 54,0 

Xuất khẩu bình quần ñầu người 

(USD) 

18,1 43,6 129,9 274,0 

Nguồn: Tổng cục Thông kê (2007): Tổng quan về xuất khẩu của Việt Nam trong 20 năm 
ñổi mới 
 

Bảng 3.6: Phân loại cơ cấu hàng xuất khẩu theo mức ñộ chế biến 
ðơn vị: % 

 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 

Tỷ trọng hàng thô hay mới sơ chế 70,1 74,6 54,8 45,3 

Tỷ trọng hàng chế biến hay tinh chế 29,9 25,4 45,2 54,7 

Nguồn : Tổng cục Thống kê (2007) Tổng quan xuất khẩu của Việt Nam trong 20 

năm ñổi mới 



 

 

154 

Về lực lượng lao ñộng  

Cùng với những thay ñổi cơ cấu kinh tế, ñồng thời có những chuyển 

biến về lực lượng sản xuất. Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 

quan hệ sản xuất ñã có những bước ñổi mới khá cơ bản phù hợp hơn với trình 

ñộ phát triển của lực lượng sản xuất và thúc ñẩy hình thành nền kinh tế thị 

trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Lực lượng lao ñộng trong nông nghiệp 

vẫn chiếm ña số, và có sự chuyển dịch lao ñộng sang ngành công nghiệp và 

dịch vụ. Năm 1990 lao ñộng trong nông nghiệp chiếm 73% thì ñến 2008 giảm 

xuống còn 52,5%.  

Mặc dù ñã ñạt ñược những thành tựu to lớn trong việc thực hiện nhiệm 

vụ công nghiệp hoá, hiện ñại hoá những năm ñổi mới, song cũng cần nhận 

thấy rằng nền kinh tế còn nhiều yếu kém bất cập so với yêu cầu phát triển và 

so với khả năng của ñất nước và con người Việt Nam. ðể ñạt mục tiêu “ñến 

năm 2020 ñưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp” ñòi hỏi phải có 

nhiều nỗ lực lớn hơn với những ñổi mới mạnh mẽ hơn.  

b. Hạn chế 

Nền kinh tế Việt Nam tuy ñạt ñược những thành tựu ñáng kể trong giai 

ñoạn từ 1986 ñến nay, nhưng cũng còn bộc lộ một số hạn chế cần phải khắc 

phục trong thời gian tới:  

Bảng 3.7: Phân loại của WB về mức thu nhập theo GDP bình quân 

Nhóm nước Tổng sản phẩm trong nước bình quân 

Thu nhập thấp Dưới 756 USD/người/năm 

Thu nhập trung bình thấp 766-3035 USD/người/năm 

Thu nhập trung bình cao 3036-9385 USD/người/năm 

Thu nhập cao 9386 USD/người/năm trở lên 

Nguồn: Ngân hàng thế giới 

- Thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam vẫn lạc hậu so với thế giới và khu vực 

Nếu ñối chiếu Bảng phân loại mức thu nhập theo GDP bình quân (bảng 
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3.7) và Bảng thu nhập GDP bình quần của Việt Nam và 1 số nước khu vực (bảng 

3.8), có thể thấy nền kinh tế Việt Nam ñược xếp vào nhóm các nước có thu 

nhập trung bình thấp.  

Bảng 3.8: Thu nhập bình quần của Việt Nam và 1 số nước khu vực 
 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 
 

- Thứ hai, tăng trưởng kinh tế không như mong ñợi, chất lượng tăng 

trưởng không cao.  

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu dựa vào 

tăng số lượng các nhân tố ñầu vào. Chất lượng tăng trưởng còn thấp do phân bổ 

nguồn lực thiếu hợp lý, tỷ suất sinh lời của ñầu tư thấp, mức ñộ lãng phí cao, 

tính ổn ñịnh và bền vững của tăng trưởng còn nhiều hạn chế. Hiệu quả sử dụng 

vốn thấp, năng lực sản xuất của vốn ñầu tư giảm thấp ñến mức báo ñộng.  

Chỉ số ICOR ño lường hiệu quả ñầu tư, tính trên lượng vốn cần tăng 

thêm ñể ñạt mức gia tăng một ñơn vị sản lượng, chính là thông số biểu hiện 

cụ thể nhất của thể trạng sức khỏe nền kinh tế.  

Tỷ lệ ñầu tư trên GDP của Việt Nam luôn ở mức cao so với các nước 

trong khu vực. Tính trung bình từ năm 2007 ñến 2008 tỷ lệ ñầu tư/GDP của 

Việt Nam là 39.7%. Năm 2008, tỷ lệ ñầu tư/GDP lên ñến 43.1%, còn theo ước 

Năm 2004 tính theo tỷ giá 

hối ñoái 
Năm 2003 tính theo PPP 

Nước 
Mức ñạt 

ñược (USD) 

Việt Nam so với 

các nước (%) 

Mức ñạt 

ñược (USD) 

Việt Nam so với 

các nước (%) 

Việt Nam 554 - 2490 - 

Philippines 1042 53,2 4321 57,6 

Indonesia 1193 46,4 3361 74,1 

Thái Lan 2535 21,8 7595 32,8 

Malaysia 4625 12,0 9512 26,2 

Trung Quốc 1272 43,6 5003 49,8 
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tính sơ bộ ñến hết tháng 8 năm 2009 tỷ lệ này là 43,9%. Dù ñầu tư cao như 

vậy nhưng tốc ñộ tăng trưởng chỉ từ 6 - 8.5%, và dự kiến, năm 2009, mức 

tăng trưởng cao của Việt Nam cũng chỉ dừng ở 5,2%, do ñó, hệ số ICOR luôn 

ở mức cao. 
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Nguồn: Tổng cục thống kê 

Hình 3.1: Hệ số ICOR của Việt Nam qua các giai ñoạn 
 

ICOR càng cao ñồng nghĩa với hiệu quả ñầu tư trong nền kinh tế càng 

thấp. Chất lượng tăng trưởng thấp kéo dài là tiền ñề gây nên lạm phát, khủng 

hoảng và suy thoái kinh tế. Năm 2007, khi hệ số ICOR của Việt Nam dừng ở 

mức 5-6, ñã có những cảnh báo về sự lãng phí trong ñầu tư và hiệu quả thấp 

trong sử dụng nguồn lực của Việt Nam.  

Bảng 3.9: Tăng trưởng GDP và ICOR một số quốc gia ðông Á 

Quốc gia Giai ñoạn GDP(%) ðầu tư/GDP ICOR 

Hàn Quốc  1961-1980 7,9 23,3 3,0 

ðài Loan 1961-1980 9,7 26,2 2,7 

Indonesia 1981-1995 6,9 25,7 3,7 

Thái Lan 1981-1995 8,1 33,3 4,1 

Trung Quốc 2001-2006 9,7 38,8 4,0 

Việt Nam 2001-2006 7,6 39,1 5,1 

Nguồn: World Bank 
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ðiểm yếu của nền kinh tế nước ta là tăng trưởng kém chất lượng. Hệ số 

ICOR của nước ta trong các năm 2001-2006 là 5,1 nghĩa là cần 5,1 ñồng vốn 

ñầu tư ñể tăng ñược một ñồng GDP, cao gấp rưỡi ñến gấp hai nhiều nước 

xung quanh trong thời kỳ ñầu công nghiệp hoá. Các nước ñầu tư có hiệu quả 

thì chỉ số ICOR của họ thời kỳ ñầu CNH là trên dưới 3. 

Năm 2007, vốn ñầu tư thực hiện so với GDP là 45,6%, nếu hạ ñược hệ 

số ICOR xuống, bước ñầu ở mức 4,5 thì tốc ñộ tăng GDP của Việt Nam ñã là 

10%. Năm 2008, chỉ số ICOR Việt Nam lại vượt ngưỡng, lên mức 6,66. Và 

năm 2009, một lần nữa, chỉ số ICOR ở mốc mới. Theo tính toán của Ủy ban 

Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, hệ số ICOR năm 2009 của Việt Nam 

ñã lên tới 8, mức cao nhất từ trước tới nay. 

Năng suất lao ñộng xã hội (ñược tính bằng GDP theo giá thực tế chia 

cho tổng số lao ñộng ñang làm việc) của Việt Nam còn rất thấp: năm 2005 ñạt 

khoảng 19,6 triệu ñồng/người/năm, hoặc 1240 USD/người/năm, thấp hơn so 

với các nước ASEAN khác như (nếu Việt Nam = 1 thì Indonesia = 1,24, 

Philippines = 2,68, Thái Lan = 6,15).  

Bảng 3.10: Lao ñộng và tốc ñộ tăng trưởng GDP,  giai ñoạn (1991 – 2005) 
 

Năm 
NSLð  

(triệu VND/người/năm) 

Tốc ñộ tăng năng suất lao 

ñộng % 

Tốc ñộ tăng 

trưởng GDP (%) 

1991 2,55 3,27 5,81 

1995 6,93 7,13 9,54 

2000 11,74 4,21 6,79 

2005 19,62 5,58 8,40 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, (2006) 
 

Tốc ñộ tăng năng suất lao ñộng thấp ñạt khoảng 4,9%/năm trong thời 

kỳ 1991-2005 và mức tăng tuyệt ñối mỗi năm là 0,3 triệu VND trên một lao 

ñộng làm việc. Khi năng suất lao ñộng thấp và tăng chậm, thì chẳng những 
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tác ñộng không tốt tới tăng trưởng GDP mà còn chứng tỏ giá trị thặng dư tạo 

ra thấp, ảnh hưởng ñến tích lũy tái ñầu tư ñể tái sản xuất mở rộng cũng như 

nâng cao mức sống. Từ năm 1996 ñến 2004, tỷ trọng ñóng góp vào tốc ñộ 

tăng trưởng GDP của yếu tố vốn ñã tăng từ 34,6% lên tới 61,5%, của yếu tố 

lao ñộng ñã tăng từ 1,5% lên 21,9%, của yếu tố TFP giảm từ 62,1% xuống 

còn 16,6%. 

Tóm lại, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng nghiêng nhiều về 

yếu tố vốn hơn là yếu tố lao ñộng (tỷ trọng ñóng góp của vốn cao gấp 3 lần 

tỷ trọng ñóng góp của yếu tố lao ñộng). Trong khi ñó, vốn là yếu tố mà 

nước ta còn thiếu, còn lao ñộng là yếu tố mà nước ta rất dồi dào. Kéo dài 

tình trạng này, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ không bền vững, chất 

lượng tăng trưởng không ñược cải thiện, cuối cùng sẽ kìm hãm tốc ñộ tăng 

trưởng kinh tế.  

Thứ ba, năng lực cạnh tranh thấp 

Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam rất thấp. Theo ñánh giá 

của diễn ñàn kinh tế thế giới (WEF), thì năng lực cạnh tranh của Việt Nam 

nằm ở nhóm cuối: vị trí 68 trong số 131 quốc gia ñược xếp hạng năm 2007, vị 

trí 70 trong số 134 quốc gia ñược xếp hạng năm 2008 và vị trí 75 trong số 134 

quốc gia năm 2009. Năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn chưa bắt kịp với 

nhịp ñộ và yêu cầu hội nhập của ñất nước.  
 

Bảng 3.11: Xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Số nước xếp 

hạng 53 59 75 80 102 104 117 121 131 134 134 

Thứ hạng của 

Việt Nam 48 53 60 65 60 77 81 64 68 70 75 

ðứng trên 

(nước) 5 6 15 15 42 27 36 57 53 64 59 

Nguồn: www.weforum.org 
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Khả năng cạnh tranh có thể ñược thể hiện qua nhiều chỉ tiêu khác nhau, 

nhưng ñặc trưng và tập trung nhất là các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn 

sản xuất kinh doanh và tỷ suất lợi nhuận doanh thu. Hai chỉ tiêu trên càng lớn 

thì khả năng cạnh tranh càng mạnh, và ngược lại, trị số càng nhỏ thì khả năng 

cạnh tranh càng kém. Từ năm 2000 ñến nay, nhìn chung, hai tiêu chí trên của 

Việt Nam ñều thấp. 

Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực thấp 

Nguồn nhân lực khá dồi dào nhưng chất lượng nhân lực còn nhiều hạn 

chế, chưa ñủ khả năng ñáp ứng nhu cầu về nhân lực cho CNH, HðH, ñặc biệt 

là thiếu nhân lực có trình ñộ cao. Theo thống kê của Tổng cục Dạy nghề, năm 

2006 tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo mới mới ñạt 27%. Tuy số lượng sinh viên ñại 

học tăng lên từ năm 1990 nhưng vẫn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. 

Tình trạng thiếu hụt công nhân kỹ thuật, kỹ sư kỹ thuật và những nhà quản trị 

cao cấp càng nghiêm trọng. Cơ cấu lao ñộng không hợp lý, 36% là công nhân 

kỹ thuật ñược ñào tạo ngắn hạn và 24,63% chưa qua ñào tạo. Sự chuyển dịch 

cơ cấu lao ñộng diễn ra chậm, hiện vẫn có khoảng 52,5% lao ñộng ñang làm 

việc ở khu vực nông thôn, tỷ trọng lao ñộng trong công nghiệp tăng chậm, ngay 

cả ở khu vực có vốn nước ngoài. Số lao ñộng có trình ñộ cao ñã ít, nhưng tình 

trạng sử dụng cán bộ khoa học và công nhân lành nghề cũng không hiệu quả, 

chưa sử dụng ñược ñúng năng lực và nguyên vọng của người lao ñộng.  

Thứ năm, năng lực công nghệ quốc gia chưa ñủ khả năng ñáp ứng nhu 

cầu phát triển 

Hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam ñang sử dụng công nghệ lạc hậu 

so với mức trung bình của thế giới từ hai ñến ba thế hệ. ðiều nghiêm trọng 

hơn là ñổi mới công nghệ chưa quan tâm ñúng mức. Tỷ lệ ñầu tư cho ñổi mới 

công nghệ của các doanh nghiệp chỉ ñạt khoảng 0,2 – 0,3 doanh thu, thấp hơn 

nhiều so với Ấn ðộ (5%) và Hàn Quốc (10%).  
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Thái Lan bỏ xa Việt Nam tới 62 bậc trong chuyển giao công nghệ. 

Theo ñánh giá của nhiều tổ chức nước ngoài, tỷ lệ sử dụng công nghệ cao tại 

Việt Nam thấp (khoảng 20%); so với Philippin (29%), Malaysia (51%) và 

Singapore (73%). Tổ chức tình báo kinh tế (EIU) cho biết, chỉ số sẵn sàng 

ñiện tử Việt Nam xếp thứ 61 trong 65 nước phân tích, kém  Malaysia 30 bậc 

và Singapore tới 54 bậc.  

Những hạn chế về mặt kỹ thuật – công nghệ nêu trên ñã ảnh hưởng tiêu 

cực ñến sản xuất, hạn chế khả năng tăng năng suất lao ñộng ñể hạ giá thành 

sản phẩm. Nhiều sản phẩm trong nước có giá thành cao hơn giá nhập khẩu và 

hơn nữa, không có nhiều sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Do vây, tính 

cạnh tranh của hàng hoá thấp và khó có thể tham gia thị trường khu vực và 

tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu.  

Thứ sáu, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, thiếu ñồng bộ 

Nếu so với Thái Lan, cơ sở hạ tầng của Việt Nam cần phải phấn ñấu 

trong nhiều năm nữa mới có thể ñuổi kịp về cơ sở hạ tầng. Thực trạng cơ sở 

hạ tầng Việt Nam là trở ngại lớn ñối với sự phát triển của kinh tế. Hệ thống 

giao thông, cảng biển, năng lượng, viễn thông…của Việt Nam thiếu và không 

ñồng bộ, chất lượng cung ứng dịch vụ thấp. 

Ngoài hạ tầng giao thông, năng lượng ñiện cũng là vấn ñề gay cấn cho 

sự nghiệp CNH, HðH ñất nước. Việt Nam luôn thường trực với nguy cơ thiếu 

ñiện, ñặc biệt trong mùa khô. Nguồn ñể khai thác ñiện ñang cạn kiệt dần (kể 

cả thuỷ ñiện và nhiệt ñiện). Hiện Chính phủ Việt Nam ñang có kế hoạch xây 

dựng nhà máy ñiện hạt nhân trong tương lai.  

Thứ bẩy, vấn ñề xã hội 

Phân hoá giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông 

thôn, giữa miền xuôi và miền núi ñang tăng lên. Theo số liệu của Tổng cục 

Thống kê, hệ số chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 20% giàu nhất và nhóm 

20% nghèo nhất trong tổng dân số cả nước ñã tăng từ 7,6 lần năm 1999 lên 
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8,1 lần năm 2002 và 8,3 lần năm 2004. Tỷ lệ so sánh giữa mức chi tiêu của 

nhóm 20% người giàu nhất và 20% người nghèo nhất trong xã hội tăng từ 4,2 

lần năm 1999 lên 4,45 lần năm 2002 và 4,5 lần năm 2004.  

ðể nhận biết sự bất bình ñẳng giữa người giàu và người nghèo, các tổ 

chức quốc tế và nhiều nước còn dùng hệ số Gini. Hệ số Gini của Việt Nam có 

xu hướng tăng trong những năm qua (từ 0,39 năm 1999 lên 0,43 năm 2002 và 

0,423 năm 2004) phản ánh sự chênh lệch giàu - nghèo ngày càng tăng. Tuy sự 

bất bình ñẳng về thu nhập ở Việt Nam có xu hướng tăng vẫn ở mức thấp hơn 

so với nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới. 

Thứ tám, phát triển bền vững 

 Tăng trưởng kinh tế cao kéo theo tình trạng khai thác cạn kiệt tài 

nguyên và ô nhiễm môi trường. Sự phát triển trong thời gian qua của Việt 

Nam ñã gây những hiểm họa về môi trường sinh thái. Do chú trọng vào tăng 

trưởng kinh tế ít chú ý tới bảo vệ môi trường, gây nên hiện tượng khai thác 

bừa bãi và sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, dẫn ñến suy thoái môi 

trường và làm mất cân ñối các hệ sinh thái ñang diễn ra phổ biến. Quá trình 

ñô thị hoá tăng nhanh kéo theo sự khai thác quá mức nguồn nước ngầm, ô 

nhiễm nguồn nước mặt, không khí và ứ ñọng chất thải rắn... Tuy các hoạt 

ñộng bảo vệ môi trường ñã có những tiến bộ ñáng kể, ñã như mở rộng diện 

tích ñất có rừng che phủ (từ 27,2% năm 1990 lên 37,4% năm 2005), bảo tồn 

thiên nhiên và bảo vệ ña dạng sinh học; tăng số hộ ñược sử dụng nước sạch ở 

nông thôn (từ 18% năm 1993 lên 62% năm 2005); tăng tỷ lệ thu gom chất thải 

ñô thị... nhưng mức ñộ ô nhiễm, suy thoái và suy giảm chất lượng môi trường 

vẫn tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng lớn ñến sản xuất và sức khoẻ con người.  

Riêng trong công nghiệp, công nghệ lạc hậu, yếu kém là một nguyên 

nhân dẫn ñến hao phí và thất thoát tài nguyên. Xét trên góc ñộ môi trường, 

các ngành công nghiệp của Việt Nam hiện nay có chi phí tài nguyên rất cao. 

ðơn cử với hai loại tài nguyên chính là nước và năng lượng, bức tranh về hiện 

trạng sử dụng tài nguyên là rất ñáng lo ngại. 



 

 

162 

Tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt không chỉ là yếu tố 

công nghệ lạc hậu, mà quan trọng hơn, ở Việt Nam, việc khai thác tài nguyên 

thiên nhiên, sống dựa vào tài nguyên tự nhiên vốn là một cứu cánh cho bộ 

phận dân cư nghèo. Thật khó có thể thuyết phục người dân thôi tàn phá môi 

trường khi cuộc sống của họ còn bấp bênh. Nếu phần lớn các vấn ñề khai thác 

tài nguyên và hủy hoại môi trường ñều ñổ lỗi cho việc kém hiểu biết thì ñiều 

này quả là không thuyết phục bởi lẽ với chỉ số giáo dục là 0,82 tương ñương 

với 90,3% người lớn biết ñọc biết viết và 64% số người ghi danh ñi học các 

cấp, Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào về trình ñộ dân trí. Có thể nói nguyên 

nhân cơ bản gây hủy hoạt môi trường xuất phát từ áp lực kinh tế, do nhu cầu 

mưu sinh.  

3.2. NHỮNG ðIỂM TƯƠNG ðỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA VIỆT NAM 

VÀ THÁI LAN TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ HƯỚNG VỀ XUẤT KHẨU 

3.2.1. Những ñiểm tương ñồng 

3.2.1.1. Về ñịa lý, tôn giáo, văn hóa và xã hội 

Nhìn vào con số thống kê của Thái Lan và Việt Nam cho thấy cả hai 

nước này có nhiều ñiểm tương ñồng trên nhiều khía cạnh: ñặc biệt về vị trí ñịa 

lý, khí hậu, tôn giáo và các nguồn lực tự nhiên.  

Vị trí ñịa lý: Thái Lan nằm trong khu vực ðông Nam Á, với các nước 

láng giềng là Myanmar, Lào, Malaysia, và Caphuchia. Thái Lan là nước duy 

nhất vẫn giữ ñược ñộc lập trong khi các nước ðông Nam Á khác trở thành 

thuộc ñịa của các nước châu Âu. Tôn giáo chính của Thái Lan là ñạo Phật 

(94,6%), ñạo Hồi (4,6%), Thiên Chúa Giáo (0,7) và ñạo Hindu và những ñạo 

khác. Thái lan có 2 nhóm dân tộc chính, người Thái (75%), người Trung 

Quốc (14%) và nhóm người khác (11%). Việt Nam cũng nằm ở ðông Nam Á 

với các nước láng giềng là Trung Quốc, Lào, và Camphuchia. Tôn giáo của 

Việt Nam là ñạo Phật, Thiên Chúa Giáo, Hoà Hảo, Cao ðài.   
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Vị trí của Thái Lan và Việt Nam ñều khá gần ñường xích ñạo khiến cho 

khí hậu của cả nước hầu như nóng quanh năm. ðiều này dẫn tới nhiều nét 

tương ñồng giữa hai nước về nguồn thực phẩm, nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

và nông sản.  

Việt Nam và Thái Lan ñều chịu ảnh hưởng khá lớn của nền văn hóa 

Trung Quốc. Trung Quốc ñã có nghìn năm ñô hộ Việt Nam trong khi ñó 14% 

dân số Thái Lan là người Trung Quốc. Hơn nữa, ña số dân Thái và Việt ñều 

theo ñạo Phật, và ñều coi trọng giá trị ñạo Phật. Bảng dưới ñây ñưa ra những 

chỉ số xã hội cho thấy những ñiểm tương ñồng về mặt xã hội giữa Thái Lan 

và Việt Nam trong 3 năm (2003-2005). 

Bảng 3.12: Chỉ số xã hội 

2006 2007 2008 

 Thái 

Lan 

Việt 

Nam 

Thái 

Lan 

Việt 

Nam 

Thái 

Lan 

Việt 

Nam 

Dân số (nghìn người) 65.574 84.137 66.041 85.155 66.482 86.160 

Tốc ñộ tăng dân số (%) 0,7 1,2 0,7 1,2 0,7 1,2 

Tỷ lệ thất nghiệp (%) 1,5 4,8 1,4 4,6 1,4 4,7 

Nguồn:ASEAN Statistical Yearbook, bang I.1 tr.2, bảng III.1 tr.20 
 

Dân số Thái Lan hiện nay là 65,482 triệu người, trong ñó 22% dân số 

dưới 15 tuổi, 70% dân số từ 15-64 tuổi, và 8% dân số trên 65 tuổi. ðộ tuổi 

trung bình của người dân khoảng 31,9 tuổi. Số người trong ñộ tuổi lao ñộng 

khoảng 38,151 triệu người. Trong ñó lao ñộng, 42,1 % lao ñộng trong khu 

vực nông nghiệp, 13,9% trong công nghiệp và 37% trong dịch vụ. Tỷ lệ biết 

chữ  hiện nay vào khoảng 92,6% dân số trong số ñó 95,6% là nam giới và 

92,5% phụ nữ biết chữ. Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Thái lan là 1,4%.  

Dân số Việt Nam năm 2008 là 86,120 triệu người, lực lượng lao ñộng 

khoảng 45 triệu người. ðộ tuổi trung bình của người lao ñộng khoảng 25,9 
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tuổi. Trong ñó số lực lượng lao ñộng tại Việt Nam 52,5% lao ñộng làm việc 

trong trong khu vực nông nghiệp, và 20,8% trong công nghiệp, và chỉ có 

26,7% trong khu vực dịch vụ. Tỷ lệ người biết chữ chiếm khoảng 90,3%, 

trong ñó 93,9% là nam giới và 86,9% phụ nữ biết chữ. Tỷ lệ thất nghiệp tại 

Việt Nam là 5,5%.  

Như vậy, Việt Nam và Thái lan có nhiều ñiểm tương ñồng như cùng vị 

trị ñịa lý, khí hậu, qui mô dân số cũng như qui mô tiêu dùng và nền kinh tế 

không quá chênh lệch. Trình ñộ dân trí cũng như văn hóa và tôn giáo cũng 

không quá khác biệt. Nhưng xét về giá trị tổng sản phẩm tính theo ñầu người 

và hoạt ñộng kinh tế của Vịêt Nam vẫn tụt sau Thái Lan.  

3.2.1.2. Về kinh tế 

Bảng dưới ñây so sánh những chỉ số kinh tế cơ bản giữa Việt Nam và 

Thái lan: 

Bảng 3.13: Các chỉ số kinh tế 
 

2006 2007 2008  

Thái 
Lan 

Việt 
Nam 

Thái 
Lan 

Việt 
Nam 

Thái 
Lan 

Việt 
Nam 

GDP (triệu USD)* 206.645 60.965 246.036 70.965 273.666 90.701 

GDP theo ñầu người (USD) 3.151 725 3.726 833 4.116 1.053 

Tốc ñộ tăng GDP (%) 6,9  7,4 6,1 7,7 3,5 8,4 

Tỷ trọng các ngành chính trong GDP 

Nông nghiệp 8,9 18,7 8,8 17,8 8,9 17,8 

Công nghiệp 47,2 41,0 47,5 41,8 47,5 41,8 

Dịch vụ 43,8 40,3 43,6 40,4 43,6 40,4 

Giá trị xuất khẩu (triệuUSD) 121.579 37.033 153.571 48.288 174.966 61.177 

Nguồn: ASEAN Statistical Yearbook, 2008 tr.38 bảng IV.3,IV.4 và bảng V.3 

*GDP tính theo giá thị trường giai ñoạn 2000-2008 
 

Bảng trên cho thấy giá trị GDP của Thái Lan lớn gấp 3 lần của Việt 

Nam, nếu tính theo ñầu người thì gấp 4 lần. Tỷ trọng các ngành chính trong 
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GDP cũng thể hiện rõ sự chênh lệch của Thái Lan và Vịêt Nam trong quá 

trình công nghiệp hóa. Nhưng nhìn vào cơ cấu tỷ trọng này có thể thấy sự 

chênh lệch trên con ñường phát triển giữa Thái Lan và Việt Nam không quá 

lớn và sự chênh lệch này cũng ñang ñược thu hẹp trong các năm qua. Việt 

Nam ñang chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp 

và dịch vụ. Tỷ trọng khu vực nông nghịêp ñang giảm từ 41% năm 1991 

xuống còn 25,8% năm 1999 và 17,8% năm 2008, trong khi tỷ trọng khu vực 

công nghiệp tăng 41,8% năm 2008 và dịch vụ ñã  tăng 40,4% năm 2008. 

Trong khi ñó, Việt Nam hiện là nước tăng trưởng cao ñứng thứ hai châu Á 

sau Trung Quốc và cao nhất ASEAN năm 2005 với tốc ñộ tăng trưởng ñạt 

8,4%. Theo ñánh giá của Kasikorn Research Center (KRC), giá trị xuất khẩu 

của Việt Nam tăng 4 lần trong thời kỳ 1996-2005 từ 7.256 tỷ USD tới 32.233 

tỷ USD, khiến cho tốc ñộ tăng trưởng xuất khẩu trung bình của Việt Nam ñạt 

20% cao gấp ñôi Thái Lan (10%) trong cùng thời kỳ từ 5.5941 tỷ USD lên tới 

110.883 USD. Cơ quan này dự ñoán rằng trong vòng 14 năm tới nếu tốc ñộ 

tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục gấp ñôi Thái Lan thì Việt Nam 

có thể vượt Thái lan về giá trị xuất khẩu. Năm 2020 giá trị hàng xuất khẩu của 

Việt Nam sẽ là 500 tỷ USD so với Thái Lan là 463 tỷ USD.  

Về lợi thế cạnh tranh thực tế (RCAI) trong cơ cấu hàng xuất khẩu giữa 

Việt Nam và Thái Lan cũng khá tương ñồng như Thái Lan là nước xuất khẩu 

gạo hàng ñầu thế giới, Việt Nam ñứng thứ hai. Việt Nam và Thái Lan cùng 

ñứng trong nhóm 5 nước xuất khẩu cafe hàng ñầu trên thế giới. Hàng dệt và 

may mặc của Thái Lan và Việt Nam cũng rất cạnh tranh trên thị trường xuất 

khẩu toàn cầu.  

Về cơ cấu ñầu tư và ñối tác thương mại, Thái Lan và Việt nam cũng có 

khá nhiều ñiểm tương ñồng. Ba thị trường truyền thống của Thái Lan là Mỹ, 

EU và Nhật Bản, cùng với các thị trường ñang lên là ASEAN và Trung Quốc. 

Thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và 

Singapore.... ASEAN cũng ñã trở thành thị trường xuất khẩu hàng ñầu của 

Việt Nam từ năm 2003. Việt Nam và Thái Lan cùng trong khối APEC và 
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ASEAN nên cùng chia sẻ những lợi thế trong các thỏa thuận thương mại và 

thuế quan trong các khối này. Hiện nay quan hệ thương mại trong APEC và 

ASEAN ñang có chiều hướng tăng cùng với những triển vọng của việc thành 

lập thị trường chung châu Á. Ngoài ra Việt Nam và Thái Lan cùng nằm trong 

khối GMS nên cùng chia sẻ những thỏa thuận hợp tác trong GMS như hành 

lang kinh tế ðông - Tây, hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế 

phương Nam, liên kết sức mạnh khu vực và dàn xếp thương mại với các 

cường quốc, hỗ trợ ñầu tư và thương mại xuyên quốc gia. 

Vậy, Việt Nam có khả năng vượt qua Thái lan trong xuất khẩu thương 

mại, Xét về cơ hội ñiều ñó là có thể vì: Thứ nhất, tình hình phát triển kinh tế 

thương mại của Việt Nam ñang trong giai ñoạn tốt ñẹp, giá dầu tăng là một cơ 

hội thuận lợi cho Việt Nam trong khi lại là một bất lợi cho Thái Lan. Thứ hai, 

ñồng baht tăng giá (33,36 baht/ USD vào cuối năm 2008), cũng khiến hàng 

xuất khẩu của Thái Lan trở nên ñắt hơn. Tạo khả năng cho Việt Nam thu hút 

bạn hàng, nhà ñầu tư do cơ cấu bạn hàng và nhà ñầu tư giữa Thái Lan và Việt 

Nam khá tương ñồng. Trong khi hai nước lại có nhiều ñiểm tương ñồng như 

vị trí ñịa lý (chi phí vận chuyển không quá chênh lệch), cùng trong khối 

APEC, ASEAN (cùng các ñiều khoản qui ñịnh thương mại). Vậy Việt Nam 

có thể tận dụng ñược những kinh nghiệm từ những thành công của Thái Lan 

trong hoạt ñộng xuất khẩu.  

3.2.1.3. Về cơ chế kinh tế 

Cơ chế kinh tế của Việt Nam và của Thái Lan khi bước vào công 

nghiệp hóa ñều có nét tương ñồng, cùng phát triển kinh tế theo cơ chế thị 

trường. Khi bước vào công nghiệp hóa, thì nhà nước Thái Lan và Việt Nam 

ñều ñóng vai trò quan trọng trong việc ñiều phối chính sách. Cả hai chính phủ 

quản lý nền kinh tế thông qua các biện pháp hành chính, kinh tế và hệ thống 

pháp luật. Nhà nước là nhân tố quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện ñại 

hóa, trước hết là tạo ra cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và trở thành ñầu tàu và 

lôi kéo các khu vưc kinh tế phát triển.  
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3.2.1.3. Lực lượng lao ñộng 

Hai nước ñều có lực lượng lao ñộng dồi dào. Nguồn lao ñộng này ñều 

chịu ảnh hưởng của nền văn hóa lúa nước và dễ tham gia vào lực lượng lao 

ñộng trong các ngành công nghiệp. Lực lượng lao ñộng có truyền thống lao 

ñộng cần cù, tiết kiệm, nhưng trình ñộ văn hóa còn thấp.  

3.2.1.4. Về trình ñộ phát triển kinh tế 

Việt Nam và Thái Lan khi bước vào công nghiệp hóa với trình ñộ kinh 

tế thấp kém, lạc hậu và chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Do vậy, bước vào công 

nghiệp hóa, nền kinh tế của hai nước về cơ bản ở ñiểm xuất phát thấp chính vì 

vậy khả năng tích lũy và tái sản xuất mở rộng nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.  

3.2.1.5. Về trình ñộ công nghệ 

Trình ñộ công nghệ của Việt Nam hiện nay về cơ bản cũng giống Thái 

Lan khi bắt ñầu công nghiệp hóa. Việt Nam ñang phải dựa chủ yếu vào các 

ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng, các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu 

chủ yếu ở hình thức gia công cho nước ngoài. Tỷ trọng hàng công nghiệp xuất 

khẩu thấp, trong ñó phần lớn là dựa vào xuất khẩu dầu thô và than ñá. Trong 

nông nghiệp trình ñộ sản xuất còn thủ công, năng suất lao ñộng thấp. Năng 

lực công nghệ thấp không ñáp ứng cho nhu cầu cơ giới hóa cũng như ñể phát 

triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm. Do vậy, cả hai 

nước ñều dựa vào lợi thế cạnh tranh về giá lao ñộng rẻ, nguồn tài nguyên 

thiên nhiên. Nhưng lợi thế này sẽ mất dần ñi khi cả hai nước hội nhập sâu hơn 

vào nền kinh tế thế giới.  

3.2.2. Những ñiểm khác biệt 

3.2.2.1. Chế ñộ chính trị - xã hội 

Chế ñộ chính trị - xã hội của Việt Nam là chế ñộ xã hội chủ nghĩa, do 

ðảng Cộng sản lãnh ñạo trong khi ñó Thái Lan theo chế ñộ chính trị - xã hội 

quân chủ lập hiến. Khi thực hiện công nghiệp hóa hướng theo xuất khẩu, Thái 
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Lan ñã phải chấp nhận phân hóa giầu nghèo và sự chênh lệch giữa các vùng 

kinh tế. Trong khi ñó Việt Nam vừa tập trung công nghiệp hóa và hiện ñại 

hóa ñất nước, vừa phải tập trung chăm lo các vấn ñề xã hội và sự phát triển 

cân bằng giữa các vùng kinh tế, trong ñó, ñặc biệt chú trọng ñến vấn ñề xóa 

ñói giảm nghèo.    

Trong khi Thái Lan phát triển kinh tế - xã hội không phải trải qua bất 

cứ một cuộc chiến tranh nào, trái lại còn là nước hưởng lợi từ cuộc chiến 

tranh Việt Nam, Thái Lan ñược nhận nguồn viện trợ từ Mỹ và các nước tư 

bản khác. ðồng thời Thái Lan nhận ñược ưu ñãi về thuế quan khi xuất khẩu 

hàng hóa, tiếp nhận chuyển giao công nghệ. ðiều này ñã giúp Thái Lan 

chuyển ñổi nông nghiệp và thúc ñẩy tăng trưởng.  

Thái Lan phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường trong ñó các thành 

phần kinh tế ñược phát triển, ñặc biệt là kinh tế tư nhân. Trong khi ñó ở Việt 

Nam thời kỳ (trước năm 1986) ñã hạn chế các thành phần kinh tế phi công 

hữu. Từ năm 1986, Việt Nam bắt ñầu chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều 

thành phần, trong ñó thành phần kinh tế nhà nước ñược xác ñịnh ñóng vai trò 

chủ ñạo của nền kinh tế.  

Việt Nam ñã phải trải qua 30 năm chiến tranh và bắt ñầu phát triển kinh 

tế - xã hội ñất nước từ xuất phát ñiểm rất thấp. ðặc biệt, Việt Nam không 

nhận ñược những thuận lợi như của Thái Lan về nguồn viện trợ từ các nước 

tư bản và các ưu ñãi khác về thuế quan và chuyển giao công nghệ.  

3.2.2.2. Về nguồn lực trong công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 

Về nguồn tài nguyên thiên nhiên giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng có 

sự khác nhau nhiều. Việt Nam có các nguồn tài nguyên thiên nhiên ña dạng 

nhưng không nhiều. Nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng là ưu thế 

của Việt Nam trong công nghiệp hóa so với Thái Lan. Trong khi ñó Thái Lan 

chủ yếu có mỏ khí.  

Về ñất ñai, cả hai nước có ñặc ñiểm chung là những nước xuất khẩu 

gạo, nhưng diện tích ñất và chất lượng ñất của Thái Lan nhiều và cao hơn 
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Việt Nam. Do vậy, việc ñẩy mạnh sản xuất trong nông nghiệp sẽ dẫn ñến 

thoái hóa ñất ñai ở Việt Nam nhanh hơn ở Thái Lan.  

Về nguồn lực lao ñộng trong công nghiệp hóa, cả hai nước ñều có về 

nguồn lực lao ñộng tương ñương nhau. Nhưng Thái Lan do tiến hành công 

nghiệp hóa một cách thuận lợi hơn, họ cũng sớm chú trọng ñến giáo dục và ñào 

tạo ñể phát triển nguồn lực. Trong khi ñó, nguồn nhân lực rẻ của Việt Nam vốn 

ñược coi là lợi thế cạnh tranh, nhưng trình ñộ thấp sẽ là một sự cản trở không 

nhỏ khi bước vào công nghiệp hóa và tham gia vào thị trường thế giới. Do ñược 

tiếp xúc và va chạm theo cơ chế thị trường cho nên ñội ngũ doanh nhân của Thái 

Lan cũng chuyên nghiệp hơn ñội ngũ doanh nhân của Việt Nam.  

3.2.2.3. Về bối cảnh quốc tế 

Những ñiều kiện hoàn cảnh trong những năm trước khi Thái Lan và 

Việt Nam bước vào công nghiệp hóa, hiện ñại hóa cũng khác nhau nhiều về 

mặt lịch sử, xu hướng phát triển  kinh tế - xã hội ....Cụ thể:  

- Khi tiến hành công nghiệp hóa và hiện ñại hóa, Việt Nam không ñược 

hưởng những thuận lợi sẵn có như Thái Lan như làn sóng ñầu tư từ Hoa Kỳ, 

Nhật, Các nước NICs ðông Á.  

- Toàn cầu hóa cũng mang lại cho Việt Nam những thuận lợi nhất ñịnh, 

nhưng cũng tạo ra không ít khó khăn mà trước ñây Thái Lan ñã không gặp 

phải như Việt Nam.  

3.2.2.4. Mức ñộ tác ñộng của quá trình công nghiệp hóa ñến nền 

kinh tế hai nước.  

Nghiên cứu cơ cấu giá trị gia tăng, giá xuất khẩu và nhập khẩu của Thái 

Lan và Việt Nam trong cùng giai ñoạn (1996 – 2000). Chúng ta cũng thấy có 

sự khác biệt như:  

Ở Thái Lan cơ cấu giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp và khai 

khoáng trong giai ñoạn (1996 – 2000) có sự chuyển dịch, nhưng rất ít. Ngành 
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nông nghiệp chiếm 8,62% trong tổng giá trị gia tăng của toàn bộ nền kinh tế 

năm 1996 nhưng ñã giảm xuống 7,72% năm 2000. Ngành khai khoáng có 

chiều hướng gia tăng: chiếm 1,36% trong tổng giá trị gia tăng của toàn bộ nền 

kinh tế năm 1996 và ñã tăng lên ñến 2,09% năm 2000.  

Về ñịnh hướng xuất khẩu cũng có sự chuyển dịch khác nhau, xuất khẩu 

của ngành nông nghiệp chiếm 1,88% trong tổng giá trị xuất khẩu của toàn bộ 

nền kinh tế năm 1996 nhưng ñã giảm xuống 0,81% năm 2000. Xuất khẩu của 

ngành khai khoáng chiếm 0,17% trong tổng giá trị xuất khẩu của toàn bộ nền 

kinh tế năm 1996 nhưng ñã tăng lên 0,58% năm 2000.  

Nhóm ngành thuộc công nghiệp chế biến gồm: chế biến thực phẩm; dệt 

may; gỗ và sản phẩm từ gỗ; công nghiệp giấy và in; công nghiệp cao su, hoá 

chất và dầu khí; gốm sứ, gạch ngói và thuỷ tinh; kim loại, sản phẩm từ kim 

loại và máy móc; các ngành chế tác khác. Kết quả ước lượng ñược cho thấy, 

cơ cấu giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến năm 2000 so với năm 

1996 có sự chuyển dịch. Ngành chế biến thực phẩm chiếm 5,91% trong tổng 

giá trị gia tăng của toàn bộ nền kinh tế năm 1996 nhưng ñã tăng lên 6,41% 

năm 2000. Ngành cao su, hoá chất và dầu khí có thay ñổi mạnh theo hướng 

gia tăng (này chiếm 3,93% trong tổng giá trị gia tăng của toàn bộ nền kinh tế 

năm 1996 nhưng ñã tăng lên ñến 5,55% năm 2000).  

Thêm vào ñó ñịnh hướng xuất khẩu của các ngành công nghiêp chế 

biến cũng có những biến ñộng rất lớn. Chẳng hạn, xuất khẩu của ngành kim 

loại, sản phẩm từ kim loại và máy móc chiếm 27,82% trong tổng giá trị xuất 

khẩu của toàn bộ nền kinh tế năm 1996 nhưng ñã tăng lên ñến 39,46% năm 

2000. Xuất khẩu của toàn bộ ngành chế tạo chiếm 75,51% trong tổng giá trị 

xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế năm 1996 ñã tăng lên 79,41% năm 2000.  

ðiều này cho thấy công nghiệp hoá ñịnh hướng xuất khẩu của Thái Lan 

ñã có những thành công rất rõ. Thái Lan ñang cố gắng vươn lên trở thành một 

nước công nghiệp. Xuất khẩu những sản phẩm có hàm lượng chất xám ngày 

càng tăng là một minh chứng cho nhận ñịnh này.  
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Bảng 3.14: Cơ cấu giá trị gia tăng, xuất, nhập khẩu của Thái Lan 
1995 2000 

TT Tên Ngành Giá trị gia 
tăng (VA) 

Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

Giá trị gia 
tăng (VA) 

Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

1 Nông nghiệp 8.62 1.88 2.25 7.72 0.81 2.01 

2 Khai khoáng 1.36 0.17 3.59 2.09 0.58 9.13 

3 Chế biến thực phẩm 5.91 14.94 3.84 6.41 11.94 4.61 

4 Dệt may 4.76 10.38 3.17 4.27 7.39 3.33 

5 Gỗ và sản phẩm từ gỗ 1.10 1.20 1.25 0.86 1.45 0.52 

6 Công nghiệp giấy và in 0.80 1.19 2.12 1.10 1.14 1.95 

7 Công nghiệp cao su, hoá chất 
và dầu khí 

3.93 8.74 14.80 5.55 9.28 15.09 

8 Gốm sứ , gạch ngói, thuỷ 
tinh...  

1.66 0.89 0.71 1.28 1.28 0.71 

9 Kim loại , sản phẩm từ kim 
loại và máy móc 

8.05 27.82 55.54 8.82 39.46 50.52 

10 Các ngành chế tác khác  3.63 12.35 6.08 3.62 7.46 5.61 

 Toàn bộ ngành chế tạo (Total 
Manufacturing) 

29.83 77.51 87.51 31.93 79.41 82.34 

11 Diện, nước, khí tự nhiên 2.60 0.22 0.04 4.01 0.35 0.36 

12 Xây dựng 7.72 0.01 0.00 2.54 0.02 0.01 

13 Thương mại 17.77 5.56 0.00 23.03 5.83 0.00 

14 Vận tải và Bưu chính viễn 
thông 

6.39 5.58 1.84 6.10 6.56 1.86 

15 Dịch vụ 25.70 9.07 4.76 22.58 6.45 4.28 

 Tổng 100 100 100 100 100 100 

Nguồn: Tính toán của NCS dựa vào bảng I-O  và 1995 và 2000  của Thái Lan. 
 

Ở Việt Nam, cơ cấu giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp và khai 

khoáng năm 2000 so với năm 1996 có sự chuyển dịch. Ngành nông nghiệp 

chiếm 33,08% (Thái Lan chỉ là 8,62 %) trong tổng giá trị gia tăng của toàn bộ 

nền kinh tế năm 1996 nhưng ñã giảm xuống 27,75% năm 2000 (Thái Lan là 

7,72%). Ngành khai khoáng cũng có chiều hướng gia tăng: ngành này chiếm 

3,45% (Thái Lan là 1,36%) trong tổng giá trị gia tăng của toàn bộ nền kinh tế 

năm 1996 nhưng ñã tăng lên ñến 9,65% (Thái Lan là 2,09%) năm 2000.  
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Về ñịnh hướng xuất khẩu của ngành nông nghiệp và khai khoáng ở 

Việt Nam cũng có sự chuyển dịch. Xuất khẩu của ngành nông nghiệp của 

Việt Nam chiếm 17,42% (Thái Lan là 1,88%) trong tổng giá trị xuất khẩu của 

toàn bộ nền kinh tế năm 1996 nhưng ñã giảm xuống 10,27% (Thái Lan là 

0,81%) năm 2000. Xuất khẩu của ngành khai khoáng chiếm 10,76% (Thái 

Lan là  0,17%) trong tổng giá trị xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế năm 1996 

nhưng ñã tăng lên ñến 19,43% (Thái Lan là 0,58%) năm 2000. 

Bảng 3.15: Cơ cấu giá trị gia tăng, xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam 

1996 2000 

 Mô tả Giá trị 
gia tăng 
(VA) 

Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

Giá trị 
gia tăng 
(VA) 

Xuất 
khẩu 

Nhập 
khẩu 

1 Nông nghiệp 33.08 17.42 7.63 27.75 10.27 1.34 

2 Khai khoáng 3.45 10.76 0.26 9.65 19.43 0.71 

3 Chế biến thực phẩm 7.11 20.72 4.63 4.70 13.12 3.24 

4 Dệt may 2.29 12.28 5.99 2.80 12.70 9.30 

5 Gỗ và sản phẩm từ gỗ 1.10 3.75 0.68 0.79 1.93 0.34 

6 Công nghiệp giấy và in 0.57 0.85 2.04 0.67 0.30 1.47 

7 
Công nghiệp cao su, hoá chất 

và dầu khí 
1.41 1.95 28.13 3.16 1.06 26.07 

8 
Gốm sứ , gạch ngói, thuỷ 

tinh...  
2.54 1.08 2.65 2.31 0.44 1.59 

9 
Kim loại , sản phẩm từ kim 

loại và máy móc 
2.44 2.31 36.52 4.33 7.78 30.34 

10 Các ngành chế tác khác  2.62 6.49 2.53 2.31 10.18 5.28 

  

Toàn bộ ngành chế tác (Total 

Manufacturing) 20.09 49.43 83.16 21.07 47.50 77.63 

11 Diện, nước, khí tự nhiên 2.44 0.00 0.06 2.63 0.00 0.17 

12 Xây dựng 6.82 0.00 0.00 7.83 0.00 0.00 

13 Thương mại 8.67 5.82 0.00 7.67 8.57 10.88 

14 
Vận tải và Bưu chính viễn 

thông 
3.49 6.19 2.84 4.50 4.95 2.68 

15 Dịch vụ 21.95 10.39 6.04 18.91 9.28 6.60 

 Tổng 100 100 100 100 100 100 

Nguồn: Tính toán của NCS dựa vào bảng I-O và 2000 của GSO 
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Cơ cấu giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam 

năm 2000 so với năm 1996 có sự chuyển dịch lớn. Ngành chế biến thực phẩm 

chiếm 7,11% (Thái Lan là 5,91%) trong tổng giá trị gia tăng của toàn bộ nền 

kinh tế năm 1996 nhưng ñã giảm xuống 4,7% (Thái Lan tăng lên là 6,41%) 

năm 2000. Ngành cao su, hoá chất và dầu khí có thay ñổi mạnh theo hướng 

gia tăng: chiếm 1,41% (Thái Lan là 3,93%) trong tổng giá trị gia tăng của 

toàn bộ nền kinh tế năm 1996 nhưng ñã tăng lên ñến 3,16% (Thái Lan là 

5,55%) năm 2000.  

Xét theo ñịnh hướng xuất khẩu của các ngành chế biến, chế tạo của 

Thái Lan và Việt Nam có những biến ñộng rất lớn. Xuất khẩu của ngành kim 

loại, sản phẩm từ kim loại và máy móc của Việt Nam chiếm 2,44% (so với 

27,82 % của Thái Lan) trong tổng giá trị xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế 

năm 1996 nhưng ñã tăng lên ñến 4,33% (so với 39,46% của Thái Lan) năm 

2000. Xuất khẩu của toàn bộ ngành chế tạo chiếm 6,49% (so với Thái Lan là 

75,51%) trong tổng giá trị xuất khẩu của toàn bộ nền kinh tế năm 1996 ñã 

tăng lên 10,18% (Thái Lan là 79,41%) năm 2000. ðiều này cho thấy cơ cấu 

kinh tế của Việt Nam vẫn là của một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, cách 

quá xa so với cơ cấu kinh tế của Thái Lan.  

3.2.2.5. Ảnh hưởng qua các mối liên hệ công nghiệp  

Phân tích kết quả ước lượng của mối liên hệ kế tiếp - ñộ nhạy (Forward 

Linkage - FL) và ảnh hưởng liên hệ ngược - mức ñộ lan toả (Backward 

Linkage - BL) của từng ngành của hai nước Thái Lan và Việt Nam cũng có sự 

khác biệt. Số liệu tính toán ñược trình bầy trong phần phụ lục 8,9,10 và 11.  

Trường hợp Thái Lan: 

ðối với nhóm ngành nông nghiệp và khai khoáng, về mặt lý thuyết chỉ 

số FL cao do mối liên hệ giữa một ngành trong nhóm với một ngành sử dụng 

sản phẩm ngành khác làm ñầu vào cho việc sản xuất. Chẳng hạn như ngành 
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nông nghiệp, chỉ số FL là 1,205 ở bảng I-O phi cạnh tranh năm 1996 và ñạt 

1,144 ở bảng I-O phi cạnh tranh năm 2000. Tuy nhiên vài ngành khai khoáng 

chịu ảnh hưởng này không nhiều như lý thuyết. 

ðối với nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tác, về mặt lý thuyết chỉ 

số FL và BL cao. Chẳng hạn trong ngành kim loại, các sản phẩm từ kim loại 

và máy móc, có chỉ số BL và FL tương ứng là 1,384 và  2,116 trong bảng I-O  

cạnh tranh năm 1996, và ñạt 1,444 và 2,244 năm 2000. 

Ảnh hưởng của thay ñổi cấu trúc do tác ñộng của quá trình công nghiệp 

hoá ñịnh hướng xuất khẩu của Thái Lan cũng ñược xem xét ở ñây. Ảnh hưởng 

của thay ñổi cấu trúc trong 15 ngành cũng rất khác nhau. Ảnh hưởng BL và FL 

có 8 ngành có các ảnh hưởng này mang dấu âm. Tuy nhiên một số ngành có cả 

2 ảnh hưởng ñều mang dấu âm, ñó là: Dệt may (4); gỗ và sản phẩm từ gỗ (5); 

công nghiệp giấy và in (6); gốm sứ, gạch ngói và thuỷ tinh (8).  

Trường hợp Việt Nam: 

ðối với nhóm ngành nông nghiệp và khai khoáng, về mặt lý thuyết có 

bậc của chỉ số FL cao vì mối liên hệ giữa một ngành trong nhóm với một 

ngành khác sử dụng sản phẩm của nó làm ñầu vào cho việc sản xuất. Chẳng 

hạn như ngành nông nghiệp, chỉ số FL là 1,586 (Thái Lan là 1,144) ở bảng 

vào – ra phi cạnh tranh năm 1996; là 1,614 (Thái Lan là 1,44) ở bảng vào – ra 

phi cạnh tranh năm 2000. Tuy nhiên, ở vài ngành khai khoáng thì ảnh hưởng 

này không thật mạnh như dự ñoán của lý thuyết.  

ðối với nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tác, về mặt lý thuyết có 

bậc cao của chỉ số FL và mức ñộ BL. Ví dụ như chỉ số FL và mức ñộ lan tỏa 

BL trong ngành kim loại và các sản phẩm từ kim loại và máy móc, có các chỉ 

số BL và FL là 1,196 và 2,637 (Thái Lan là 1,384 và 2,116) tương ứng trong 

bảng vào ra cạnh tranh năm 1996, trong khi ñó các chỉ số này là 1,283 và 

2,365 (Thái Lan là 1,444 và 2,344) ở bảng vào – ra cạnh tranh năm 2000.  
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Tóm lại, Thái Lan ñã trải qua một thời kỳ dài của quá trình công nghiệp 

hoá ñịnh hướng xuất khẩu, nền kinh tế Thái Lan ñã và ñang trải qua một thời 

kỳ thay ñổi cấu trúc sản xuất rất rõ nét từ sau khi chính sách công nghiệp hoá 

ñịnh hướng xuất khẩu ñược thực thi.  

Từ sự phân tích và so sánh cho thấy trong giai ñoạn 1996-2000, nền 

kinh tế Thái Lan ñã có những bước chuyển mình rất rõ từ một nền kinh tế 

nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế ñịnh hướng xuất khẩu, trong ñó xuất 

khẩu hàng hoá chứa hàm lượng chất xám cao hơn Việt Nam rất nhiều. 

3.3. KHẢ NĂNG VẬN DỤNG MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA 

THÁI LAN VỚI VIỆT NAM 

3.3.1. Về vai trò nhà nước trong tiến trình công nghiệp hoá hướng 

về xuất khẩu 

Từ kinh nghiệm của các nước ðông Á và ðông Nam Á cho thấy Nhà 

nước ñóng vai trò quan trọng là người chỉ ñạo như ñịnh hướng, giám sát và 

ñiều hành chính sách ñể ñảm bảo sự thành công trong công nghiệp hóa hướng 

về xuất khẩu. Trên thế giới, ñặc biệt là ở các nước tư bản phát triển, lý thuyết 

của Keynes với tư tưởng dùng nhà nước can thiệp vào nền kinh tế ñã ñược 

vận dụng và có ảnh hưởng rất lớn ñến nền kinh tế. Học thuyết Keynes ñã ñem 

lại thành tựu rực rỡ trong khoảng 20 - 30 năm từ sau chiến tranh thế giới thứ 

2, ñạt ñược cả bốn mục tiêu: mức tăng trưởng kinh tế, sử dụng lao ñộng việc 

làm, giá cả hàng hoá, cán cân thanh toán tương ñối cân bằng và hệ thống tài 

chính quốc tế ổn ñịnh dựa trên ñồng tiền thanh toán bằng ñô-la Mỹ.   

Thành công của chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của 

Hàn Quốc, ðài Loan và Thái Lan ñã làm cho các nước ñang phát triển ñi sau 

học ñược bài học thành công của họ và kỳ vọng vào khả năng có thể vận dụng 

vào nước mình ñể rút ngắn con ñường công nghiệp hóa. Chính sự “thần kỳ” 

của các nước ðông Á dẫn tới hình thành các nước công nghiệp mới (NICs) và 

tạo ra một làn sóng mới cho các nước ñang phát triển.  
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Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch sử, việc hoạch ñịnh chiến lược công 

nghiệp hóa quốc gia phải căn cứ vào trường hợp cụ thể ñể ñưa ra một chiến 

lược thích hợp. Chính vì vậy ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm ñặc biệt ñến 

việc chọn lựa chiến lược công nghiệp hóa phù hợp cho Việt Nam trong tương 

lai. Do vậy, chúng ta nên chọn chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất 

khẩu ñược chọn với những lý do: Một là, thực hiện chiến lược công nghiệp 

hóa chúng ta có thể phát huy ñược lợi thế so sánh, tận dụng hiệu quả các yếu 

tố sản xuất, tham gia vào phân công lao ñộng quốc tế. Với nguồn lao ñộng dồi 

dào, các nước ñang phát triển có lợi thế so sánh trong các ngành cần nhiều lao 

ñộng, ngoại tệ thu ñược sẽ mua thiết bị máy móc, công nghệ ñể ñầu tư tái sản 

xuất mở rộng và do ñó kinh tế sẽ phát triển cao hơn. Hai là, theo ñuổi chiến 

lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, các doanh nghiệp luôn luôn phải 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế nên phải nỗ lực giảm giá thành, cải tiến chất 

lượng sản phẩm, ngược lại xí nghiệp trong nước cũng luôn có cơ hội nắm bắt 

những thay ñổi trên thế giới về thị trường, về công nghệ. Do vậy, các doanh 

nghiệp sẽ trở nên năng ñộng hơn. Ba là, chiến lược công nghiệp hoá hướng về 

xuất khẩu sẽ giải quyết ñược vấn ñề về vốn ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.  

Nếu như vai trò nhà nước trong chiến lược thay thế nhập khẩu thông 

qua các biện pháp can thiệp vào thị trường vốn, thị trường ngoại tệ, chế ñộ ưu 

ñãi, thuế quan, vv... thì chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu nhấn 

mạnh ñến vai trò của nhà nước trong việc xác ñịnh các ngành ưu tiên cần 

khuyến khích – chính sách cơ cấu công nghiệp và sử dụng các biện pháp thuế 

và tài chính ñể huy ñộng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên ñó. Trong việc thực 

hiện chiến lược công nghiệp, việc tận dụng lợi thế so sánh là rất quan trọng. 

Tuy nhiên, lợi thế so sánh ở ñây không có nghĩa là tuyệt ñối và tĩnh, lợi thế so 

sánh ở dạng ñộng, có nghĩa là khi nền kinh tế hội nhập sâu hơn vào nền kinh 

tế quốc tế thì những thách thức mới này sinh buộc các quốc gia phải ñiều 

chỉnh và thích nghi trong chuỗi giá trị toàn cầu. Do vậy, phải có lợi thế so 
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sánh mới, tạo ra giá trị mới trong chuối giá trị gia tăng. Do vậy, vai trò của 

Chính phủ lại càng quan trọng.  

Kinh nghiệm cho thấy, thực hiện công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu 

không phải tất cả các ngành công nghiệp của một nền kinh tế ñều hướng vào 

xuất khẩu. Nếu tập trung quá vào xuất khẩu thì sẽ dẫn ñến xu thế bị phụ thuộc 

vào thị trường thế giới, nền kinh tế dễ bị tổn thương nếu như có bất kỳ một sự 

biến ñộng nhỏ nào trên thị trường thế giới ñồng thời bỏ lỡ những cơ hội khai 

thác thị trường trong nước, nhất là trong một nước có dân số ñông, tiềm năng 

thị trường nội ñịa lớn. Trên thực tế, có những mặt hàng công nghiệp không 

cần xuất khẩu như xi măng, thị trường trong nước cũng ñủ lớn cho ngành sản 

xuất này. Hơn nữa, ñến một lúc nào ñó, trong tương lai, trong khuôn khổ hợp 

tác ASEAN, APEC, và WTO, thì ranh giới giữa thị trường nội ñịa và thị 

trường nước ngoài sẽ không còn nữa, các doanh nghiệp sẽ phải ñối diện với 

một thị trường thống nhất là thị trường quốc tế. Vấn ñề này ñang ñược dần 

hiện ra trước mắt chúng ta trong những năm tới khi Việt Nam ngày càng hội 

nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế.  

Từ phân tích ở trên, cho thấy muốn thực hiện chiến lược công nghiệp 

hóa hướng về xuất khẩu phải phát huy lợi thế so sánh. Nhìn lại sự phát triển 

của Việt Nam trong những năm qua chúng ta có thể nhận thấy, chúng ta ñang 

thừa hưởng lực lượng lao ñộng dư thừa mà phần lớn lao ñộng chưa qua ñào 

tạo. Do ñó lợi thế so sánh trong sử dụng lực lượng lao ñộng giản ñơn này 

không cao và trên thực tế lợi thế so sánh này ñang dần mất ñi. Năng suất lao 

ñộng ñỏi hỏi ngày càng cao cho thấy Việt Nam cần chú trọng hơn ñến giáo 

dục, ñào tạo, cải tiến quản lý, nâng cao năng suất lao ñộng và phát huy hơn 

nữa lợi thế so sánh. ðiều này không chỉ ñáp ứng cạnh tranh trong ngắn hạn, 

mà còn cả trong dài hạn.  
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Hơn 20 năm phát triển công nghiệp, Việt Nam ñã theo ñuổi một chiến 

lược công nghiệp hóa và hiện ñại hóa ñất nước và ñưa nền kinh tế nước ta 

ngày càng hội nhập sâu vào thị trường quốc tế dựa vào lợi thế cạnh tranh của 

mình. Trong xuất khẩu, ngoài việc nhấn mạnh phát triển các ngành chế biến 

sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp, Việt Nam chú trọng phát triển các ngành 

sản xuất hàng hóa tiêu dùng, hàng xuất khẩu, hàng ñiện tử và công nghệ 

thông tin. Việt Nam bước ñầu cũng ñã hình thành một số ngành công nghiệp 

mũi nhọn như khai thác dầu lửa, ñóng tầu, hóa chất, xi măng. Mặc dù những 

ngành mũi nhọn này chưa mang nét ñặc trưng riêng của Việt Nam và cũng 

chưa ñạt hiệu quả cao. 

3.3.2. Chiến lược công nghiệp hóa và phát triển vùng 

Một trong những ñiểm quan trọng khi hoạch ñịnh chiến lược công 

nghiệp hóa, là phải chú ý tới quan hệ giữa công nghiệp hóa và phát triển các 

vùng lãnh thổ. Nguồn lực công cộng cần phải ñược phân bổ hợp lý, tập trung 

ñầu tư xây dựng hạ tầng trên toàn quốc ñể tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người 

dân. Tuy nhiên với nguồn vốn có hạn thì Việt Nam cũng nên tập trung ñầu tư 

trọng ñiểm tại một vài nơi có tiềm năng. Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy 

quan ñiểm thứ hai thường ñược lựa chọn và ñiều này cũng dễ hiểu vì như thế 

nền kinh tế mới khởi ñộng nhanh. Thái Lan là ñiển hình của trường hợp này 

và theo chiến lược tăng trưởng trước và phân phối sau bằng cách tập trung 

nguồn lực phát triển những lãnh thổ có khả năng tăng trưởng nhanh, sau ñó 

từng bước chú ý ñến giảm chênh lệch với vùng nghèo. 

Như ñã trình bày ở chương 2, từ những năm 70, Thái Lan ñã tập trung 

nguồn lực ñầu tư công nghiệp ở Băng Cốc và những lãnh thổ lân cận, nơi có 

nhiều ñiền kiện thuận lợi ñể phát triển về giao thông và cảng biển...v.v,.. 

ðiểm nổi bật của chính sách vùng ở Thái Lan là tạo ra những cơ hội tốt ñể thu 

hút ñầu tư nước ngoài. Kết quả là với chính sách vùng ñã ñưa công nghiệp 

Thái Lan phát triển nhanh, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng. GDP bình 

quân ñầu người tăng từ 500 – 600 USD năm 1970 lên trên 2000USD năm 



 

 

179 

1990. Tuy nhiên, chính sách vùng cũng có mặt trái của nó là ñã tạo ra một sự 

chênh lệch lớn về mặt xã hội và di dân lớn giữa các vùng nghèo hơn ñến Băng 

Cốc. Chính vì vậy, Chính phủ Thái Lan ñã ñưa ra những biện pháp ñiều chỉnh 

ñể giảm sự mất cân ñối các vùng bằng cách ưu ñãi ñầu tư mới cho những 

doanh nghiệp nào ñầu tư vào vùng sâu và vùng xa Băng Cốc.  

Việt Nam có ñịa hình ñặc thù, ñất nước trải dài và hẹp dọc theo biển 

ðông ñã tạo ra nhiều thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế vùng, 

Những kinh nghiệm ở một số nước trong phát triển kinh tế vùng là bài học quí 

cho Việt Nam. Do vậy, trong khi triển khai chiến lược phát triển kinh tế vùng 

chúng ta cũng cần phải lưu ý các ñiểm sau:  

Thứ nhất, không thể phát triển vùng một cách ñồng ñều, tuần tự mà 

phải chọn ra ñược những lãnh thổ hội tụ ñủ các yếu tố ñể phát triển nhanh và 

bứt phá ñi lên.  

Thứ hai, phải có sự liên kết kinh tế với nhau thông qua thị trường hàng 

hóa, thị trường lao ñộng và các thị trường khác. Ngoài những nỗ lực về văn 

hóa, giáo dục, y tế, thì xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng kinh tế này là cực 

kỳ quan trọng.  

Thứ ba, tránh việc ñể quá lâu chênh lệch vùng. Thái Lan tiến hành công 

nghiệp hóa từ năm 1960 ñến năm 1990 mới chú trọng việc giảm chênh lệch 

vùng nghèo, ñặc biệt là vùng ðông Bắc Thái Lan. Do vậy, song song với kế 

hoạch phát triển ba vùng trọng ñiểm, Việt Nam cần ñưa ra một tầm nhìn dài 

hạn hơn, 15 hoặc 20 năm chẳng hạn, trong ñó có kế hoạch phát triển nhiều 

vùng khác, ngoài ba vùng trọng ñiểm.  

3.3.3. Tăng cường thu hút nguồn vốn tư nước ngoài ñồng thời với 

huy ñộng nguồn vốn trong nước 

3.3.3.1. Về nguồn vốn ngoài nước 

Trong lịch sử phát triển của mình, kể từ khi Thái Lan bắt ñầu quá trình 

công nghiệp hóa từ năm 1961, Thái Lan ñã nỗ lực tăng mạnh ñầu tư. Tỷ lệ 

của tổng ñầu tư trên GDP ñạt 25% năm 1970, nhưng ñã tăng lên gần 30% 
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trong nửa sau thập niên 1980 và ñạt 40% những năm ñầu của thập niên 1990. 

Trong quá trình ñầu tư dù tiết kiệm tăng nhưng không ñáp ứng ñủ nhu cầu 

ñầu tư nên tư bản nước ngoài ñóng vai trò khá quan trọng. Trong những năm 

1970, vốn hỗ trợ phát triển (ODA) và các nguồn vốn vay ưu ñãi khác chiếm tỷ 

trọng lớn. Các nguồn cung cấp chính trong vốn vay ưu ñãi là Ngân hàng Thế 

giới, Ngân hàng phát triển châu Á và Chính phủ Nhật Bản. Các nguồn vốn 

này tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong những năm 80, các nguồn hỗ 

trợ và vay ưu ñãi không thể ñáp ứng ñủ nhu cầu phát triển nhanh, do vậy, 

Thái Lan bắt ñầu chú ý tới ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn vay 

thương mại. Tuy nhiên, số dư nợ nước ngoài của Thái Lan ñã chiếm tới 47% 

GDP trong 1985, nhưng trình trạng này ñã ñược khắc phục, do vậy tỷ lệ nợ 

này cũng ñã giảm xuống còn 16,9% trong năm 1990.  

Từ kinh nghiệm nêu trên, Việt Nam cần phải coi trọng cả vốn FDI và 

nguồn vốn vay. Muốn thu hút ñược các nguồn vốn vay thì Việt Nam phải có 

những chính sách và giải pháp cụ thể:  

- Thứ nhất, hoàn thiện môi trường ñầu tư thông qua việc cải cách hành 

chính, ñơn giản các thủ tục ñầu tư và ñưa ra các gói ưu ñãi về thuế, tín dụng, 

cơ sở hạ tầng ñối với các khu vực ưu tiên khuyến khích ñầu tư phát triển.  

- Thứ hai, hoàn thiện các qui hoạch vùng, ngành ñể sẵn sàng kêu gọi 

ñầu tư.  

- Thứ ba, cần có một chính sách ñất ñai phù hợp và hấp dẫn với người 

nước ngoài ñầu tư vào Việt Nam.  

3.3.3.2. Về nguồn vốn trong nước 

Nguồn vốn trong nước có hai loại ñó là nguồn vốn của nhà nước và 

nguồn vốn của tư nhân. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước tập trung vào xây 

dựng cơ sở hạ tầng và các công trình lớn, còn nguồn vốn từ trong dân là rất 

quan trọng và tiềm tàng, do vậy ta phải có những biện pháp cụ thể ñể huy 

ñộng tất các thành phần kinh tế của ñất nước tham gia vào quá trình ñầu tư 

phát triển sản xuất.  
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Từ kinh nghiệm trong huy ñộng và sử dụng nguồn vốn của Thái Lan và 

cách thức sử dụng vốn của Việt Nam trong những năm qua chúng ta có thể 

thấy rằng Việt Nam ñã rất thành công trong việc huy ñộng vốn nhưng chưa sử 

dụng có hiệu quả các nguồn vốn ñược huy ñộng.  

3.3.4. Chú trọng phát huy lợi thế so sánh trong quá trình CNH theo 

hướng xuất khẩu 

Lý thuyết về lợi thế so sánh dựa vào sự khác nhau về các yếu tố sản 

xuất như lao ñộng, vốn tài nguyên giữa các quốc gia cũng như sự khác biệt về 

công nghệ giữa các ngành. Ngành có lợi thế so sánh là những ngành mà quốc 

gia ñó sử dụng nhiều yếu tố sản xuất. Thái Lan có nhiều nguồn lực tự nhiên 

và lao ñộng rẻ do vậy Thái Lan có lợi thế so sánh về các ngành sử dụng 

nguồn lực tự nhiên như gạo, các cây thời vụ và sử dụng lao ñộng bán kỹ năng 

như dệt, da, may mặc .v.v…Nhưng những lợi thế cạnh tranh này của Thái Lan 

không phải là vĩnh cửu. Vì vậy, Thái Lan ñã phải chuyển dịch dần sang sản 

xuất các hàng hoá có giá trị gia tăng cao hơn. Thái Lan ñã chuyển dần từ 

những ngành sản xuất sử dụng nhiều lao ñộng sang ngành sử dụng nhiều vồn 

và tinh xảo hơn.  

Từ kinh nghiệm của Thái Lan chúng ta có thể xem xét lại lợi thế so 

sánh của Việt Nam theo hai loại: (1) Lợi thế so sánh tĩnh, là lợi thế hiện tại, có 

ngành ñã phát huy ñược, cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, nhưng 

có ngành chưa phát huy ñược do môi trường hoạt ñộng của doanh nghiệp còn 

nhiều hạn chế; (2) Lợi thế so sánh ñộng, là lợi thế tiềm năng sẽ xuất hiện 

trong tương lai gần hay xa khi các ñiều kiện về công nghệ, về nguồn nhân lực 

và khả năng tích luỹ tư bản cho phép. Nếu các chính sách tích cực theo hướng 

tạo ra nhanh các ñiều kiện ñó sẽ làm cho lợi thế so sánh ñộng sớm chuyển 

thành sức cạnh tranh hiện thực. [33 tr 50] 

Quan sát nền kinh tế Thái Lan chúng ta có thể thấy họ ñang có lợi thế 

trong nhóm ngành vừa có hàm lượng lao ñộng cao vừa sử dụng nhiều nguyên 
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liệu nông lâm thuỷ sản như thực phẩm gia công các loại, ñồ uống và chủ yếu 

là lao ñộng lành nghề, lao ñộng có kỹ năng cao với nhiều trình ñộ khác nhau, 

như ñồ ñiện gia dụng, xe máy, máy bơm nước và các loại máy móc, bộ phận 

linh kiện ñiện tử, v.v..   

Trong khi ñó, Việt Nam vẫn sản xuất những ngành thuộc về lợi thế so 

sánh tĩnh và hiện ñang có lợi thế cạnh tranh trong những ngành vừa có hàm 

lượng lao ñộng cao vừa sử dụng nhiều nguyên liệu nông lâm thuỷ sản như 

thực phẩm gia công các loại, ñồ uống vv.và những ngành có hàm lượng tư 

bản cao và dựa vào nguồn tài nguyên khoáng sản như thép, hoá dầu. Muốn 

tiến vào giai ñoạn cao hơn trong chuỗi giá trị, Việt Nam cần nỗ lực nội ñịa 

hoá các công ñoạn có giá trị gia tăng cao.  

Vấn ñề của Việt Nam hiện nay là phải xác ñịnh ñược lợi thế so sánh ñộng, 

cụ thể là phải xác ñịnh ñược những lĩnh vực mà thế giới ñang cần và xem xét lại 

năng lực của mình nhằm ñáp ứng những nhu cầu của thế giới không. ðể có ñược 

lợi thế so sánh ñộng trong tương lai, Việt Nam trước hết phải : 

- Một là, xác ñịnh các ngành công nghiệp mũi nhọn và tiến hành ñẩy 

mạnh các ngành công nghiệp phụ trợ;  

- Hai là, chuyển hướng chiến lược liên quan ñể các ngành công nghiệp, 

nhóm các ngành có hàm lượng lao ñộng cao, chủ yếu là lao ñộng lành nghề, 

lao ñộng có kỹ thuật cao với nhiều trình ñộ khác nhau. Và những ngành công 

nghiệp có hàm lượng công nghệ cao như máy tính, xe hơi, máy công cụ, các 

linh kiện, bộ phận ñiện từ cao cấp,.v.v...  

- Ba là, ðẩy mạnh chiến lược xúc tiến xuất khẩu. 

Tóm lại, ñể có lợi thế so sánh ñộng, ngay từ bây giờ Việt Nam phải chủ 

ñộng chuyển hướng chiến lược hướng ngoại, ñể tận dụng ngoại lực, ñồng thời 

củng cố nội lực ñể nâng cao tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp Việt Nam.  
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3.3.5. Về xây dựng cơ cấu kinh tế năng ñộng, hiệu quả 

Nếu tính về mặt sản lượng, thì khu vực nông nghiệp trước ñây của Thái 

Lan là ngành chiếm tỷ lệ giao dịch thương mại lớn nhất, nhưng sau này ngành 

chế biến, chế tạo ñã thay thế vai trò của nông nghiệp. Ngành nông nghiệp 

chiếm 41,5% GDP những năm 1950, giảm xuống 24,1% trong những năm 

1970, 17,7% những năm 1980 và 11,6% những năm 1990. Trái lại, ngành chế 

biến, chế tác chiếm 11,6% những năm 1950, ñã tăng lên 20%  trong những 

năm 1970, 24,5% những năm 1980, 31,6% những năm 1990 và 40% giai ñoạn 

2001-2003.  

Tương tự, cơ cấu sản lượng cũng tăng, hàng hóa chế biến, chế tạo ñã 

trở thành hàng hóa xuất khẩu lớn của Thái Lan kể từ giữa những năm 1980. 

Tỷ trọng hàng hóa chế biến, chế tạo ñối với tổng hàng hóa xuất khẩu tăng từ 

16,5% những năm 1970, lên 30,8% những năm 1980 và từ năm 1987 thì hàng 

hóa chế biến, chế tạo ñã chiếm hơn một nửa số hàng hóa xuất khẩu của cả 

nước tăng từ 53,8% trong nửa cuối những năm 1980 lên tới 75,2% thời kỳ 

2001-2003.  

Tuy nhiên, thay ñổi cơ cấu trong sản lượng và hàng hóa xuất khẩu ñã 

không ñồng hành với thay ñổi trong cơ cấu việc làm. Tỷ lệ việc làm trong lĩnh 

vực nông nghiệp vẫn chiếm phần lớn. Tỷ lệ việc làm trong ngành chế biến, 

chế tác tăng lên chút ít trong suốt ba thập kỷ qua từ 7,2% trong những năm 

1970 lên 9,5%  những năm 1980 và 14,3% những năm 1990. 

ðiều ghi nhận ở ñây là việc quá chú trọng ñến thị trường ngoài nước 

phục vụ xuất khẩu là cần thiết, nhưng cũng rất dễ tổn thương khi các thị 

trường này có những thay ñổi. Do vậy, thị trường nội ñịa cũng không kém 

phần quan trọng.  

Từ kinh nghiệm của Thái Lan và kinh nghiệm trong việc chuyển dịch 

cơ cấu ngành trong những năm qua ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy rằng ñể 

ñẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, một chiến lược cơ cấu 
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ngành mang tính tổng thể và nhất quán cần ñược thực hiện, ñó là ưu tiên phát 

triển những ngành sử dụng nhiều lao ñộng, cần lượng vốn ít và ñịnh hướng 

xuất khẩu làm chủ lực. Trên cơ sở ñó, một mặt thực hiện các biện pháp nâng 

cấp các cơ sở hiện có trong chuỗi giá trị; mặt khác, lựa chọn một số lĩnh vực 

có triển vọng trở thành những ngành có sức cạnh tranh cao trong tương lai ñể 

hỗ trợ một cách kiên trì, dứt khoát, ñủ tầm, tạo ra bằng ñược các ñiều kiện cần 

thiết về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, công nghệ... cho bước ngoặt 

của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện ñại trong tương lai.  

ðể thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế như vậy, Việt Nam cần chú ý 

tạo lập ra một thể chế hỗ trợ thị trường, làm cho thị trường hoạt ñộng tốt hơn, 

qua ñó phân bổ một cách tối ưu các nguồn lực sẵn có quốc gia dựa trên các lợi 

thế so sánh. ðồng thời nhà nước cần xác ñịnh các hướng ưu tiên và khuyến 

khích ñầu tư vào các lĩnh vực ñược xác ñịnh ưu tiên. Nhà nước sẽ ñóng vai trò 

chủ ñầu tư trong một số lĩnh vực cần thiết ñể tạo dựng cơ sở hỗ trợ cho khu 

vực doanh nghiệp phát triển. Cụ thể là (1) lựa chọn các ngành cần tập trung 

phát triển; và (2) Xác ñịnh những lĩnh vực nhà nước trực tiếp ñầu tư. 

3.3.6. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng nhanh và phát 

triển bền vững 

Tăng trưởng ñược xem tương ñồng với phát triển, vì tăng trưởng ñóng 

vai trò thiết yếu ñịnh hình mức ñộ phát triển. Khi tiến hành công nghiệp hóa 

và hiện ñại hóa, nhiều doanh nghiệp ra ñời và phát triển, cơ sở hạ tầng ñược 

nâng cấp, do vậy người dân có thêm cơ hội lựa chọn. Tuy nhiên chúng ta 

cũng cần có sự phân ñịnh giới hạn giữa khái niệm tăng trưởng và phát triển ñể 

tránh sự hình thức bề ngoài của sự tăng trưởng kinh tế.  

Kinh nghiệm Thái Lan cho thấy, trong khi khu vực Băng Cốc và vùng 

lân cận chuyển biến mạnh mẽ thì vùng sâu, vùng xa vẫn còn trong cảnh lạc 

hậu, kém phát triển. Quá trình công nghiệp hóa và hiện ñại hóa lan tỏa không 
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ñồng ñều, dẫn ñến sự chắp vá, hỗn tạp, ảnh hưởng tiêu cực ñến ñời sống 

người dân, ñặc biệt là ở nông thôn. Mặt khác ở hầu hết các nước nghèo ñang 

vươn lên thì thường sao nhẵng sự phát triển bền vững. Bài học của Thái Lan 

về vấn ñề này ñáng ñể Việt Nam phải rút kinh nghiệm.  

Ở Việt Nam trong những năm qua, mặc dù chính phủ và các nhà hoạch 

ñịnh chính sách vẫn nhắc nhở tới vấn ñề phát triển bền vững, nhưng trong 

thực tế khi thực hiện các dự án lớn thì dường như vấn ñề này không ñược 

quan tâm ñúng mức. Nếu chỉ bán tài nguyên thô thu ngoại tệ, ñốt rừng, hủy 

hoại môi sinh tập trung cho công nghiệp, nhằm tăng các chỉ số kinh tế hàng 

năm thì mức ñộ bền vững của tăng trưởng sẽ không thể kéo dài. ðó là chưa kể 

ñến sự cần thiết chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất, từ làm thuê gia công sang 

lắp ráp, chế tạo, từ nông-công nghiệp sang dịch vụ-thông tin, hướng tới một 

nền kinh tế tri thức.  

Vậy làm thế nào giảm bớt sự phụ thuộc vào những chỉ số thống kê kinh 

tế. Phát triển ngày nay nên ñược hiểu như sự thay ñổi mang tính cấu trúc, 

không những về lượng mà còn về chất lượng.  

Từ những lập luận trên chúng ta có thể tự rút ra cho mình những ñịnh 

hướng tương lai trong phát triển bền vững như sau:  

- Thứ nhất, khai thác nguồn ñầu tư nước ngoài thành công, vừa có thể 

ñịnh hướng con ñường tương lai thông qua các chương trình tái ñầu tư. Ưu 

tiên trước mắt tập trung vào các ngành nghề Việt Nam ñang có lợi thế cạnh 

tranh, chú trọng nhiều về yếu tố chất lượng.  

- Thứ hai, cần khởi ñộng các lĩnh vực có tiềm năng cao nhờ khoa học, 

công nghệ mới. 

- Thứ ba, môi trường - thị trường - xã hội - ba yếu tố không thể tách rời 

nhau trong quá trình phát triển.  
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3.3.7. ða dạng hóa thị trường, duy trì và nâng cao chất lượng 

sản phẩm 

 3.3.7.1. Chính sách thị trường 

Kinh nghiệm của Thái Lan cho thấy, các thị trường chủ yếu của Thái 

Lan trong những năm qua là EU, Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên Thái Lan cũng 

chú ý ñến một số thị trường mới nổi như Trung Quốc, ASEAN, Trung ðông 

và các nước Châu Phi. Trong các thị trường nay, Thái Lan rất quan tâm ñến 

các nước thuộc ASEAN và Mỹ La Tinh. Xét về khía cạnh ñộ mở của nền kinh 

tế, nền kinh tế Thái Lan có xu hướng ngày càng mở và Thái Lan cũng tham 

gia ký kết nhiều hiệp ñịnh tự do hóa thương mại. Do vậy, về mặt thâm nhập 

thị trường xuất khẩu thì cả Việt Nam và Thái Lan ñều có cơ hội ngang nhau. 

Do vây, Việt Nam cần phải tiếp tục phải duy trì các thị trường quan trọng như 

Mỹ, Nhật và EU cụ thể như sau:  

ðối với thị trường Mỹ, Việt Nam ñã ký hiệp ñịnh thương mại song 

phương BTA, do vậy, hàng hóa Việt Nam cũng dễ thâm nhập vào thị trường 

này. Nhưng thị trường Mỹ cũng không phải là dễ dàng như chúng ta nhìn 

nhận, vì Mỹ luôn tạo ra những hàng rào kỹ thuật ñể ngăn chặn các sản phẩm 

ñến từ các nước ñang phát triển trong ñó có Việt Nam. Chính vì vậy, việc ñàm 

phán chế ñộ thuế quan ưu ñãi phổ cập – Generalized Systems Preferential 

(GSP) với Hoa Kỳ là cực kỳ quan trọng.  

ðối với thị trường Nhật, Việt Nam và Nhật ñã ký kết Hiệp ñịnh ñối tác 

chiến lược. Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 2 sau Mỹ và là nước tài trợ vốn 

ODA lớn nhất cho Việt Nam. Do vậy, việc ñẩy mạnh hoạt ñộng thương mại 

ñều có lợi cho cả hai nước. Hai nước ñã chính thức ký hiệp ñịnh vào ngày 25 

tháng 12 năm 2008. Tuy nhiên, vì ñây là một hiệp ñịnh ñối tác kinh tế toàn 

diện, chứ không ñơn thuần là một hiệp ñịnh thương mại tự do, nên ngoài hàng 

hóa, còn có dịch vụ cũng sẽ ñược tự do hóa. ðầu tư của nước này vào nước kia 
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sẽ ñược bảo hộ và còn có nhiều nội dung hợp tác kinh tế khác. ðây là cơ hội ñể 

hàng hóa của Việt Nam xâm nhập vào thị trường của Nhật Bản và ñồng thời 

cũng là thách thức lớn ñối với Việt Nam vì phải cạnh tranh với các sản phẩm 

công nghệ cao ñến từ Nhật Bản. Chính vì vậy, bên cạnh duy trì các sản phẩm 

xuất khẩu truyền thống, Việt Nam phải tập trung vào chương trình phát triển 

công nghệ cao và ñưa ra những sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ cao.  

ðối với thị trường EU. Cho ñến này, EU ñã mở rộng ñến 27 nước thành 

viên. ðây là một liên minh kinh tế hoạt ñộng chặt chẽ và lớn nhất toàn cầu. 

Liên minh này cũng là khu vực hoạt ñộng thương mại thình vượng nhất trên 

thế giới. Trong những năm qua, tốc ñộ gia tăng xuất khẩu của Việt Nam với 

thị trường EU cao hơn tốc ñộ gia tăng nhập khẩu. Do vậy, Việt Nam trở thành 

nước xuất siêu với thị trường này. Chính sách của Việt Nam ñối với thị 

trường này cần phải duy trì bằng cách nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng 

hóa xuất khẩu của Việt Nam. ðồng thời cần tranh thủ và tận dụng tri thức và 

công nghệ cao của thị trường này.  

ðối với thị trường Trung Quốc. Trung Quốc như là trung tâm  sản xuất 

hàng hóa giá rẻ của thế giới ñã kéo theo sự bùng nổ hệ thống cảng, cơ sở hạ 

tầng của nước này, theo ñó “hút” hết các dự án sản xuất khỏi ðông Nam Á 

ñầu thập kỷ trước. Nhưng hiện nay ñang có sự trở lại, dù chưa tới mức làm 

Trung Quốc trả giá. Nhưng ngày càng có nhiều công ty quốc tế nhận ra mối 

rủi ro khi trở nên quá phụ thuộc vào một thị trường duy nhất là Trung Quốc. 

Tuy vậy, với vị trí ñịa lý và dân số thị trường Trung Quốc là thị trường lớn 

của Việt Nam. Sản phẩm của Trung Quốc rẻ và hợp thị hiếu ñối với người 

Việt Nam nên các sản phẩm cùng loại của Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt 

với các sản phẩm Trung Quốc. Do vậy, muốn cạnh tranh ñược với sản phẩm 

của Trung Quốc, các sản phẩm của Việt Nam phải rẻ và có chất lượng cao 

hơn sản phẩm của Trung Quốc.  
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Ngoài ra các thị trường khác như các nước ASEAN, SNG và các châu 

lục khác cũng có vài trò quan trọng ñối với các sản phẩm của Việt Nam. Do 

vậy chúng ta phải tiếp tục củng cố chính sách thương mại nội khối trong 

ASEAN trong khi ñó khôi phục và mở rộng quan hệ với các nước SNG và các 

thị trường khác.  

3.3.7.2. Chính sách sản phẩm  

Kinh nghiệm của các nước ðông Á cho thấy có 4 dạng xuất khẩu dựa 

vào tiềm năng hiện có của các nước: (1) sản xuất chế tạo dựa trên nguồn lực; 

(2) sản xuất hàng tiêu dùng công nghệ thấp có hàm lượng lao ñộng cao; (3) 

sản xuất lắp rắp hàng công nghệ vừa và có hàm lượng lao ñộng cao; và sản 

xuất các sản phẩm ñặc biệt công nghệ cao có hàm lượng vốn cao.  

Mô hình này dựa trên cơ sở hệ thống phân loại thương mại quốc tế 

(SITC) ñược OECD ñưa ra vào 1986 thì hàng hóa nói chung ñược phân theo 5 

nhóm với những mã riêng: Nhóm thứ nhất là sản phẩm cơ bản gồm có lương 

thực, thực phẩm, ñồ uống, nguyên nhiên liệu thô, khoáng sản; Nhóm hàng chế 

tạo chiếm phần còn lại, ñược chia thành 4 nhóm bao gồm: sản phẩm chế tạo  

dựa vào tài nguyên thiên nhiên nghĩa là tài nguyên thiên nhiên nhưng có qua 

xử lý với giá trị gia tăng như thịt, sản phẩm tiêu dùng, dầu tinh chế..; sản 

phẩm chế tạo có hàm lượng công nghệ thấp là những sản phẩm hàm lượng 

công nghệ ổn ñịnh và có qui mô ứng dụng cao nhưng hàm lượng lao ñộng lớn 

và kỹ năng thấp như hàng may, giầy, thép khối...; sản phẩm chế tạo có hàm 

lượng công nghệ trung bình là những sản phẩm mang cả hàng lượng vốn, 

công nghệ, và kỹ năng lao ñộng: cho dù công nghệ trong dạng hàng này có 

sẵn trên thị trường quốc tế nhưng việc khuyếc tán, ứng dụng và cải tiến khá 

phức tạp và ñòi hỏi một khả năng trí thức khá lớn. Sản phẩm của dạng này là 

ôtô, sợi tổng hợp, máy công nghiệp, máy dệt, công cụ máy móc, thép...; cuối 

cùng sản phẩm chế tạo có hàm lượng công nghệ cao mang ñặc ñiểm của thời 
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kỳ công nghệ phát triển nhảy vọt, có hàm lượng khoa học nghiên cứu và phát 

triển cao (R& D) và những kỹ năng lao ñộng phức tạp. ðòi hỏi cho những sản 

phẩm này là cơ sở hạ tầng phức tạp, kỹ năng lao ñộng và trình ñộ quản lý cao. 

Việc kết hợp với các viện nghiên cứu ñể cho ra ñời những sản phẩm này là 

ñặc biệt khó khăn ñối với các nước ñang phát triển. Sản phẩm trong dạng này 

là thuốc dược phẩm và sản phẩm y học; máy móc văn phòng; xử lý dữ liệu tự 

ñộng; công cụ viễn thông và máy bay.   

Quá trình công nghiệp hóa cũng ñồng thời là quá trình dịch chuyển cơ 

cấu hàng xuất khẩu theo hướng giảm dần tỷ trọng của nhóm sản phẩm nhóm 1 

và tăng dần tỷ trọng của nhóm hàng chế tạo, và tiến dần trên bậc thang của 

nhóm hàng này. Như vậy, dựa trên việc xác ñịnh một ñất nước ñang ở giai 

ñoạn nào của quá trình công nghiệp hóa ñể có thể phân tích và ñánh giá cơ 

cấu chuyển dịch hàng xuất khẩu của nước này. Với Thái Lan, giai ñoạn sản 

xuất sản phẩm nhóm ứng với thời kỳ từ giữa thập niên 50 ñến ñầu những năm 

70; giai ñoạn sản xuất hàng chế tạo nhóm 2 từ giữa những năm 70 cho ñến hết 

những năm 80; giai ñoạn sản xuất các mặt hàng chế tạo thuộc nhóm 3 bắt ñầu 

từ những năm 1990 ñến nay.  

Với nguồn tài nguyên trong nước và trình ñộ phát triển hiện nay, Việt 

nam có cơ hội xuất khẩu 3 dạng sản phẩm ñầu tiên. Cho ñến cuối những năm 

1980, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu những hàng thô, dựa vào tài nguyên thiên 

nhiên.  Vào ñầu thập kỷ 1990, Việt Nam ñã bắt ñầu xuất khẩu các hàng chế 

tạo nhóm 1 có hàm lượng lao ñộng cao và từ giữa thập kỷ này, tỷ trọng các 

hàng có hàm lượng lao ñộng cao như dệt may và giầy dép bắt ñầu vượt qua 

những mặt hàng dựa vào tài nguyên thiên nhiên. Công nghiệp lắp ráp phụ 

tùng bắt ñầu phát triển vào cuối những năm 1990, và vẫn còn khá nhỏ trong 

tổng giá trị hàng chế tạo. Như vậy, nếu xét về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu Việt 

Nam ñi sau Thái lan khoảng 10 năm. Do vậy, Việt Nam vẫn phải duy trì 
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những mặt hàng truyền thống nhưng phải nâng cao chất lượng sản phẩm hàng 

hóa ñể duy trì thị trường xuất khẩu. ðồng thời tạo ra những sản phẩm mới có 

hàm lượng công nghệ cao ñể cạnh tranh vào các thị trường hiện tại và thị 

trường mới. 

3.3.8. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc ñẩy 

phát triển khoa học và công nghệ phục vụ quá trình CNH 

3.3.8.1. Nâng cao nguồn nhân lực 

Có lẽ bài học thành công về phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc 

và ðài Loan không ñược áp dụng thành công ở Thái Lan. Trong trường hợp 

này, Việt Nam cũng không thành công trong phát triển nguồn nhân lực của 

mình. Nhân lực ñóng vài trò cực kỳ quan trọng trong phát triển của ñất nước, 

một ñất nước muốn duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững thì phải phát triển 

nguồn nhân lực của mình. Nói về hệ thống ñào tạo nguồn nhân lực của Việt 

Nam, người ta có lẽ không quan tâm ñến số lượng các trường cùng với các 

cấp ñào tạo khác nhau. ðiều quan tâm nhất của những người sử dụng lao 

ñộng là cần nguồn nhân lực có chất lượng cao. ðây là ñòi hỏi vừa cơ bản vừa 

cấp bách trong tình hình hiện nay của Việt Nam. Từ những kinh nghiệm của 

Thái Lan và thực tế của Việt Nam cho thấy, ñể phát triển mạnh mẽ nguồn 

nhân lực cần giải quyết một số vấn ñề sau:  

Một là, ñổi mới tư duy quản lý giáo dục là vấn ñề cần phải ñược tiến 

hành trước tiên. Muốn ñổi mới giáo dục thì trước hết các nhà quản lý giáo dục 

phải ñổi mới tư duy của mình trước khi bắt các nhà giáo dục ñổi mới tư duy. 

Có như vậy, việc ñổi mới giáo dục Việt Nam mới có thể tiến hành cải cách 

một cách căn bản và mạnh mẽ.  

Hai là, tiến hành cải cách giáo dục một cách có hệ thống. Cải cách giáo 

dục có hệ thống có nghĩa là cải cách không chỉ nhằm riêng cho một giai ñoạn 

của quá trình ñào tạo mà phải cải cách một cách tổng thể từ cấp học phổ 
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thông, dạy nghệ và ñại học. Vì nếu ta chỉ nhằm vào giáo dục ở bậc ñại học thì 

có lẽ chỉ làm phần ngọn thôi. Vì chúng ta ñều biết ñầu ra của cấp học này là 

ñầu vào của cấp học sau.  

Ba là, nâng cao chất lượng ñào tạo theo chuẩn mực quốc tế. Trong quá 

trình hội nhập việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ñạt trình ñộ quốc tế 

có tầm quan trọng ñặc biệt. Qua việc nâng cao trình ñộ quốc tế, chúng ta mới 

có cơ hội ñể so sánh và cạnh tranh với các nước về nguồn nhân lực chất lượng 

cao. Trước mắt ñưa chất lượng giáo dục của Việt Nam ñạt tầm khu vực và sau 

ñó tiến lên ñạt trình ñộ thế giới.  

3.3.8.2. ðẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ phục vụ quá 

trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu.  

Thái Lan ñã áp dụng không thành công bài học phát triển khoa học và 

công nghệ của ðài Loan và Hàn Quốc và Việt Nam cũng ñi theo con ñường 

như vậy của Thái Lan. Việc phát triển khoa học và công nghệ ñể tạo ra những 

sản phẩm cạnh tranh cao của ñất nước là rất quan trọng. Với những kinh 

nghiệm của Hàn Quốc, ðài Loan và Thái Lan và từ thực tiễn của Việt Nam 

chúng ta thấy Việt Nam cần phải có những bước ñi như sau:  

Thứ nhất, ñẩy mạnh công tác nghiên cứu và triển khai trong nước thông 

qua việc tăng nguồn ngân sách từ nhà nước cho các chương trình trọng ñiểm 

quốc gia.  

Thứ hai, nhanh chóng tạo lập cung và cầu làm tiền ñề ñể thị trường 

công nghệ phát triển. ðồng thời ñẩy mạnh việc ứng dụng và thương mại hóa 

các kết quả nghiên cứu ở các viện/trường vào thực tế.  

Thứ ba, khuyến khích các tập ñoàn kinh tế nhà nước và tư nhân ñầu tư 

vào nghiên cứu và triển khai thông qua việc ñưa các chính sách ưu ñãi về thuế 

và tín dụng khác nhau.  

Thứ tư, ñẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai của Việt Nam.  
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Kết luận chương 3 

Chương 3 ñã khái quát quá trình công nghiệp của Việt Nam từ trước 

ñến nay và ñặc biệt vai trò ñổi mới tư duy của ðảng ta trong quá trình này. 

Trong chương này cũng làm rõ sự tương ñồng và sự khác biệt trong quá trình 

công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Việt Nam với Thái Lan. ðồng thời 

so sánh giữa tác ñộng của công nghiệp hóa ở Thái Lan và Việt Nam. Trên cơ 

sở lý luận và thực tiễn nêu ra ở chương 1 và chương 2, chương 3 ra rút ra tám 

bài học từ kinh nghiệm công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan mà 

Việt Nam có thể vận dụng.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

 

Công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu ñã diễn ra ở một số nước ðông Á 

và ðông Nam Á với những thành công và thất bại. Công nghiệp hoá hướng 

theo xuất khẩu của Thái Lan cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Luận án 

“Quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu của Thái Lan - thực trạng, 

kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt nam” ñã hoàn thành những công 

việc và có những ñóng góp sau:  

- ðóng góp của chương 1. Công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu là vấn 

ñề mà nhiều nước ñang phát triển ñã ñang theo ñuổi và ñây là vấn ñề có tính 

qui luật. Luận án ñã ñề cập và làm rõ khái niệm, bản chất và nội dung của 

công nghiệp hoá. ðề cập ñến các mô hình công nghiệp hoá, luận án ñã ñưa ra 

các mô hình công nghiệp hoá mà các nước ñã trải qua như công nghiệp hoá 

thay thế nhập khẩu, công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu và chiến lược công 

nghiệp hoá bền vững. Các mô hình nói trên ñược nghiên cứu, xem xét và 

ñánh giá theo các khía cạnh khác nhau, từ chính sách, nội dung, biện pháp ñến 

kết quả và hạn chế. Luận án cũng ñã ñề cập ñến trường hợp của Hàn Quốc và 

ðài Loan trong quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất 

khẩu ñể rút ra những bài học kinh nghiệm về vận dụng các các bài học thành 

công và thất bại của các nước nói trên.  

- ðóng góp của Chương 2. Luận án phân tích về thực trạng công nghiệp 

hoá hướng về xuất khẩu của Thái Lan, luận án ñã làm rõ chính sách và thực 

trạng của từng giai ñoạn cụ thể. Trên cơ sở xem xét các biện pháp cụ thể trong 

chính sách thương mại, chính sách bảo hộ, các biện pháp khuyến khích ñầu tư 

và các biện pháp huy ñộng vốn, luận án ñã phân tích sâu từng biện pháp khác 

nhau mà Chính phủ Thái Lan ñã sử dụng trong thời gian qua ñể triển khai 

chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. Qua phân tích chúng ta cũng 

thấy ñược tầm quan trọng của chức năng ñịnh hướng và ñiều tiết của Chính 
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phủ Thái Lan, mặc dù về mặt chính trị của Thái Lan trong các giai ñoạn này 

không ổn ñịnh do phải trải qua nhiều cuộc ñảo chính của của giới quân sự. Ở 

ñây chúng ta cũng có thể nhận ra ñược sự chuyển ñổi kép cả về mặt dân chủ 

và kinh tế.  

- ðóng góp của Chương 3. Luận án cũng ñã khái quát quá trình công 

nghiệp hoá của Việt Nam và làm rõ sự ñổi mới nhận thức của ðảng về công 

nghiệp hoá, hiện ñại hoá và ñiểm qua những chủ trương, chính sách và thực 

trạng quá trình công nghiệp hoá ở nước ta từ trước và sau năm 1986 ñến nay. 

ðặc biệt luận án cũng nêu ra ñược những thành công và hạn chế của từng 

chính sách trong từng giai ñoạn công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước. Luận 

án cũng ñã tiến hành phân tích so sánh tác ñộng của công nghiệp hoá ở Thái 

Lan và công nghiệp hoá ở Việt Nam, từ ñó có thể nhìn thấy rõ hơn Việt Nam 

hiện nay ñang ở vị trí như thế nào so với Thái Lan. ðồng thời luận án cũng 

làm rõ những nét tương ñồng, khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam khi bước 

vào công nghiệp hoá. Trên cơ sở ñó, luận án cũng ñã phân tích ñến khả năng 

vận dụng một số kinh nghiệm từ thành công và hạn chế của Thái Lan vào quá 

trình công nghiệp hoá ở Việt Nam.  

Từ những phân tích và kết luận nêu trên, luận án có một số kiến nghị sau:  

  Thứ nhất, trong tiến trình công nghiệp hoá, cùng với việc tự do hoá, 

thị trường hoá và mở cửa kinh tế ñối ngoại, nhà nước luôn có vai trò quan 

trọng trong việc ñịnh hướng chiến lược, ñiều tiết và tạo ñiều kiện thuận lợi (về 

luật pháp, thể chế, nguồn lực, môi trường chính trị và xã hội ổn ñịnh,...) cho 

quá trình phát triển kinh tế xã hội, ñặc biệt trong việc thực hiện chiến lược 

công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu (của một nước từ nông nghiệp ñi lên). 

Thứ hai, muốn tồn tại ñược trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập 

kinh tế quốc tế cũng như cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng, chúng ta không 

thể chỉ dựa mãi vào lợi thế so sánh tĩnh không bền vững sẵn có, mà chúng ta 

phải luôn chủ ñộng tạo ra những lợi thế so sánh ñộng và khuyến khích các 
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doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của mình.  

Thứ ba, cần tạo ñiều kiện ñể thu hút ñầu tư vào những dự án có tác 

ñộng lớn và có sức lan toả ñến nền kinh tế, những ngành ñòi hỏi trình ñộ khoa 

học, công nghệ và kỹ năng quản lý phù hợp ñể sản xuất ra các sản phẩm có 

giá trị gia tăng ngày càng cao, tận dụng và phát huy ñược những lợi thế của 

nền kinh tế.  

Thứ tư, cùng với việc ñẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện ñại 

hoá, các nước ñang phát triển, nhất là những nước ñi lên từ nông nghiệp, phải 

luôn chú ý tới phát triển bền vững, cụ thể là vấn ñề bảo vệ môi trường, tránh 

ñể xảy ra tình trạng nông nghiệp phải hy sinh bất hợp lý cho sự phát triển của 

công nghiệp.  
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Thời gian hoàn thành CNH theo tiêu chí cơ cấu lao ñộng 

TT Nước Năm bắt ñầu Năm kết thúc 
Thời gian hoàn 

thành CNH 

1 Hà Lan 1840 1938 98 

2 ðan Mạch 1842 1958 114 

3 Bỉ 1849 1924 75 

4 Pháp 1858 1962 104 

5 Ai rơ len 1865 1919 114 

6 Hoa Kỳ 1881 1935 54 

7 ðức 1881 1949 68 

8 Canaña 1888 1929 41 

9 Na Uy 1891 1959 68 

10 Thụy ðiển 1906 1951 45 

11 Nhật Bản 1930 1969 39 

12 Italia 1932 1966 34 

13 Venezuela 1940 1972 32 

14 Tây Ban Nha 1946 1979 33 

15 Phần Lan 1946 1971 25 

16 Bồ ðào Nha 1952 1988 36 

17 ðài Loan 1960 1980 20 

18 Malaysia 1969 1995 26 

19 Hàn Quốc 1970 1989 19 

Nguồn: Jungo Yoo (KDI School of Public Policy and Management, Korea). 
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Phụ lục 2: Mối liên hệ ngược (backward linkage) và mối liên hệ xuôi  

( forward linkage) 
 

Mối liên hệ ngược (Backward Linkage - BL) là mối liên hệ giữa một ngành hay một 

hãng và những nhà cung cấp ñầu vào của họ. Sự thay ñổi sản lượng của một ngành ñó sẽ 

ñược chuyển ngược lại tới nhà cung cấp ñầu vào bằng 1 thay ñổi về cân ñối với ñầu vào 

[42. tr.78]. Nói theo cách khác, BL là mối liên hệ giữa một ngành công nghiệp hoặc một xí 

nghiệp với những nhà cung cấp ñầu vào của chúng. Một sự thay ñổi trong sản phẩm của 

nền công nghiệp sẽ ñược truyền ngược lại cho những người cung cấp ñầu vào thể hiện qua 

việc giảm cầu của ñầu vào. [41, tr. 64]. 

Mối liên hệ xuôi hay mối liên hệ kế tiếp (Forward Linkage – FL) là mối liên hệ giữa 

một ngành hay một công ty và các ngành hay công ty khác sử dụng ñầu ra của ngành hay 

công ty này như ñầu vào của mình. Mọi sự thay ñổi ñầu ra hay giá cả sẽ ñược chuyển dịch 

xuôi cho những người sử dụng sản phẩm này. [42,tr.314]. Hay FL là mối liên hệ giữa một 

ngành hoặc một hãng này với một ngành hoặc một hãng khác sử dụng sản phẩm của ngành 

hoặc hãng ñó làm ñầu vào cho việc sản xuất của mình. Một sự thay ñổi trong sản lượng 

hay giá cả sẽ ñươc chuyển tiếp tới những người sử dụng ñó. [41, tr.299] 

Người ta cũng ñưa ra ñịnh nghĩa công thức toán của mối liên kết ngược và mối liên 

kết kế tiếp như sau:  

Mối liên kết ngược cho hoạt ñộng j (LBj) là  

LBj = ∑Xij/Xj 

Trong ñó Xij là số ñơn vị ñầu vào i ñược sử dụng ñể sản xuất của Xj ñơn vị hàng hóa j.  

Mối liên hệ kế tiếp cho hoạt ñộng j (LFi) là 

LF= ∑Xij/Zi 

Trong ñó ∑Xij là tổng cầu của hàng hóa trung gian ñối với sản phẩm ñầu vào i và Zi 

là tổng cầu (cộng cả hàng hóa trung gian) ñối với i.  

Tổng mối liên kết ngược ñối với hoạt ñộng j (LTj) bao gồm cả các mối liên kết 

ngược trực tiếp và gián tiếp, do ñó 

LT= ∑aij 

Trong ñó aij là ijth nguyên tố thứ ij của [I – A]-1 và I là ma trận ñơn vị và A là ma 

trận hệ số kỹ thuật. 
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Hirschman (1958) ñề xuất ra phép ño của mối liên kết ngược theo mỗi ngành sản 

xuất, ñó là tỷ lệ giữa tổng giá trị mua từ các ngành khác với tổng giá trị sản xuất, và phép 

ño của mối liên kết kế tiếp là tỷ lệ giữa tổng giá trị bán ra cho các ngành khác với tổng giá 

trị cầu. Ông ta gọi ñây là “những tỷ lệ phụ thuộc lẫn nhau” và cho chằng tỷ lệ cao hơn thì 

ảnh hưởng lớn hơn ñối với việc mở rộng. Như bản thân Hirschman công nhận, phép ño này 

chỉ nắm ñược các mối liên kết trực tiếp và ước lượng ñược tổng mối liên kết, ñó là mối liên 

kết trực tiếp cộng với mối liên kết gián tiếp, ñòi hỏi việc sử dụng bảng ñầu vào – ñầu ra 

ngược của Liontief. Các cố gắng tiếp theo nhằm xác ñịnh tiềm năng của mối liên kết của các 

ngành sản xuất khác nhau ñã áp dụng phương pháp này mặc dù có những khó khăn trong 

việc rút ra con số ước lượng chính xác. Ông ta gọi tỷ lệ này là “tỷ lệ của sự phụ thuộc lẫn 

nhau” và lập luận rằng tỷ lệ càng cao thì càng khuyến khích việc mở rộng sang nơi khác.  

Dựa trên những lý luận Hirschman, Yotpoulos và Nugent (1972) ñã tiến hành tính 

toán ñể kiểm chứng mối liên hệ giữa việc sử dụng mối liên hệ của một nước như là một 

phần trong chiến lược kinh tế của họ. Trong bảng trên, các tác giả ñã tác ñã lập bảng ñầu 

vào và ñầu ra của các nước phát triển và các nước ñang phát triển. Mục ñích ñầu tiên là 

kiểm tra liệu có mối quan hệ nào giữa việc một nước sử dụng các mối liên kết như là một 

phần của chiến lược kinh tế và sự tăng trưởng kinh tế của nước ñó. Tuy nhiên, ñể tiến hành 

công việc này họ ước lượng ảnh hưởng các mối liên kết từ những nhánh và ngành kinh tế 

khác nhau và ñó ñố là một phần trong công việc của họ mà nó có tính hợp lý ở ñây. Bảng 

trên cho thấy 3 số ño của mối liên kết, các mối liên kết ngược và kế tiếp trực tiếp mà 

Hirschman gọi là gọi là tỷ lệ phụ thuộc và tổng các mối liên kết ngược. Do tổng mối liên 

kết ngược bao gồm cả ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp nên có lẽ nó có tầm quan trọng 

nhất. Việc giải thích số ño tổng mối liên kết ngược là nó cho thấy trong các ñơn vị tiền tệ 

cần có cho một ñơn vị của việc mở rộng ñầu ra ñối với hoạt ñộng liên quan. Ví dụ, như 

trong bảng 1 cho thấy con số 2,239 của hàng dệt may có nghĩa là ñể có một ñơn vị tăng lên 

trong sản phẩm hàng dệt ñòi hỏi toàn bộ nền kinh tế phải tạo ra ñược 2,239 ñơn vị sản 

phẩm ñầu ra. Con số này bao gồm 1 ñơn vị của bản thân hàng dệt cộng với 1,239 sản phẩm 

ñầu vào trực tiếp (như bông và ñiện) và cả sản phẩm ñầu vào gián tiếp (như là phân bón ñể 

trồng bông và dầu ñể sản xuất ñiện).  
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Mối liên kết: Các nước ñang phát triển 

 
Tổng mối liện hệ 

ngược (LTj) 

Mối liên hệ 
ngược trực tiếp 

(LBj) 

Mối liên hệ kế 
tiếp trực tiếp 

(LFj) 

Da 2,393 0,683 0,615 

Kim loại cơ bản 2,364 0,632 0,980 

Quần áo 2,316 0,621 0,025 

Hàng dệt 2,239 0,621 0,590 

Thực phẩm, ñồ uống 2,217 0,718 0,272 

Giấy 2,174 0,718 0,272 

Hóa chất và dầu hỏa 2,130 0,637 0,599 

Sản phẩm kim khí và máy 

móc 

2,121 0,558 0,430 

ðồ gỗ 2,074 0,620 0,582 

Xây dựng  2,042 0,543 0,093 

In ấn 1,977 0,509 0,508 

Các loại hàng chế biến, 

chế tác 

1,937 0,505 0,362 

Cao su 1,931 0,481 0,453 

Nông nghiệp 1,592 0,368 0,502 

ðồ dùng 1,488 0,296 0,614 

Khai khoáng 1,474 0,288 0,638 

Dịch vụ 1,473 0,255 0,378 

Nguồn: Yotopoutos và Nugent (1973) 

 

Bảng trên xếp các ngành theo mối ảnh hưởng liên kết ngược. ðiểm quan trọng của 

thảo luận này không phải là con số chính xác vì nó là chủ ñề ñể thảo luận, nhưng nói chung 

theo 3 số ño này, thì số ño ngành chế biến, chế tác cho thấy tiềm năng mối liên kết lớn hơn 

các ngành kinh tế quan trọng khác như là nông nghiệp, khai khoáng và dịch vụ. Chỉ số này 

cũng là chỉ số quan trọng ñể ñánh giá tầm quan trọng của công nghiệp hóa.  
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Phụ lục 3. Bảng 2.15: GDP của Thái Lan phân theo ngành  

giai ñoạn (1980-1997) 

ðơn vị % 

 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Nông nghiệp 23,2 16,7 12,79 12,65 12,30 10,41 10,80 11,22 11,08 11,26 

Công nghiệp 

chế tạo 

21,3 22,1 27,31 28,24 27,52 28,15 28,00 28,18 28,18 28,22 

Ngành khác 55,5 61,2 59,90 59,11 60,19 61,45 61,20 60,60 60,74 60,52 

Nông nghiệp 

Lúa gạo 26,83 24,10 18,17 18,75 18,54 14,73 15,63 15,45 17,44 20,75 

Sắn 6,67 3,93 4,69 4,11 3,49 2,48 2,50 3,27 2,04 1,46 

Cao su 5,15 6,46 7,72 6,90 7,44 7,32 9,71 11,88 10,45 8,80 

Ngành khác 61,36 65,51 69,42 70,23 70,53 75,47 72,16 69,40 70,08 68,99 

Công nghiệp chế tạo 

Thực phẩm và 

ñồ uống 

20,1 24,8 16,12 16,04 15,01 14,35 14,44 14,07 14,11 15,55 

Thuốc lá 5,3 5,1 2,94 2,92 2,44 2,16 2,39 2,10 2,14 2,56 

Quần áo và da 12,1 16,1 10,29 11,28 11,36 11,15 11,51 11,44 11,75 12,27 

Dệt may 12,2 9,9 10,74 9,62 9,64 8,59 7,96 7,75 6,71 6,46 

Hóa dầu 8,2 6,8 4,24 5,96 5,73 6,31 6,25 6,46 7,60 8,75 

Phi kim loại 3,7 4,7 6,23 6,42 5,95 5,83 5,66 5,30 5,39 4,96 

Máy ñiện 2,4 2,6 5,75 6,38 8,04 9,49 8,80 8,14 8,11 7,88 

Thiết bị vận 

tải 

8,2 4,9 9,89 7,54 7,77 9,35 7,79 8,62 8,69 6,17 

Ngành khác 27,8 25,1 33,80 33,83 34,04 33,77 35,21 36,10 35,50 35,39 

Các ngành khác 

Ngân hàng, tài 

chính, bảo 

hiểm và bất 

ñộng sản 

5,60 5,36 7,41 9,07 10,69 11,92 12,61 12,44 12,39 11,36 

Ngành khác 94,40 94,64 92,59 90,93 89,31 88,08 87,39 87,56 87,61 88,62 

Nguồn NESDB, 1998 
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Phụ lục 4: Tỷ lệ thuế trung bình các mặt hàng của Thái Lan,  

giai ñoạn (2002-2005) 

ðơn vị: % 

Tỷ lệ thuế trung bình 

2002 2003 2004 2005 

Sự khác nhau về 

thuế 

2002-2005 

Mã 

thuế 
Ngành 

(1) (2) (3) (4) (1)-(4) 

40 Cao su và các sản phẩm 23,3 23,3 15,5 8,6 14.7 

70 Thủy tinh và ñồ thủy tinh 18,0 10,1 10,1 10,1 7,9 

60 Vải ñan 20,0 20,0 12,5 5,0 15,0 

81 Các mặt hàng kim loại 9,4 3,2 2,5 2,5 6,9 

58 Vải dệt, ñăng ten 20,0 20,0 13,2 6,1 13,9 

68 Sản phẩm ñá 18,3 11,6 11,6 11,6 6,7 

55 Sợi thủ công 15,9 15,9 9,4 4,8 11,1 

56 Len  17,7 17,7 11,4 6,1 11,6 

52 Bông 15,5 15,5 9,2 4,8 10,7 

21 Rau 30,3 23,1 24,1 24,1 6,2 

54 Sợi thủ công 15,0 15,0 8,9 5,0 10,0 

13 Cánh kiến, nhựa triết ra từ cây 16,1 10,0 10,0 10,0 6,1 

50 Lụa 14,9 14,9 8,9 5,1 9,8 

48 Giấy và bìa 17,7 12,2 12,2 6,8 10,9 

83 Các sản phẩm kim loại 19,1 13,6 13,6 13,6 5,5 

79 Thiếc và các sản phẩm 9,0 5,9 4,1 4,1 4,9 

87 Phương tiện vận tài (không kể ñường sắt) 38,2 38,2 33,5 32,2 6,0 

78 Chì và các sản phẩm 9,2 4,9 4,5 4,5 4,7 

69 Sản phẩm sứ 22,7 18,0 18,0 18,0 4,7 

11 Sản phẩm công nghiệp cán thép 30,1 26,2 25,5 25,5 4,6 

82 Dụng cụ, ñồ cắt gọt 20,6 16,2 16,2 16,2 4,4 

74 Sản phẩm sắt thép 10,6 6,3 6,3 6,3 4,3 

34 Xà phòng 12,6 8,1 8,1 7,3 5,3 

32 Chất nhuộm 9,6 6,0 6,0 6,0 3,6 

76 Nhôm 11,6 8,3 8,1 8,1 3,5 

7 Rau ăn, củ và rau ống 38,7 35,4 35,4 35,4 3,3 

53 Sợi dệt  9,8 9,8 6,8 5,0 4,8 
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35 Nội tạng gia súc 7,3 4,3 4,3 4,3 3,0 

2 Thịt và các sản phẩm của thịt 38,2 35,4 35,4 35,4 2,8 

44 Gỗ và các sản phẩm gỗ 12,6 9,9 9,9 6,4 6,2 

91 ðồng hồ treo tường và ñeo tay 11,1 8,4 8,4 8,4 2,7 

80 Kẽm và các sản phẩm 7,5 5,2 4,9 4,9 2,6 

84 Máy móc thô sơ không dùng ñiện 7,4 7,4 4,8 4,2 3,2 

73 Các sản phẩm sắt thép 16,1 16,1 13,7 11,3 4,8 

49 Án phâm và báo 11,6 9,2 9,2 6,8 4,8 

75 Nickel và các sản phẩm 8,4 6,1 6,1 6,1 2,3 

89 Ván trượt và thuyền 11,8 9,6 9,6 9,6 2,2 

85 Máy móc và trang thiết bị ñiện 12,5 12,5 10,4 8,5 4,0 

59 Vải bạt 14,3 14,3 12,2 10,3 4,3 

51 Len, lông thú 5,7 5,7 3,8 3,1 2,6 

94 ðồ ñặc gia ñình, giường 20,2 18,3 18,3 18,3 1,9 

8 Quả và củ có dầu 34,3 32,4 32,4 32,4 1,9 

45 Nút chai và các sản phẩm nút chai 10,3 8,5 8,5 6,7 3,6 

72 Sắt và thép 7,6 7,6 5,9 4,7 5,9 

 Tổng các hạng mục ñánh thuế trung bình 14,3 13,3 12,0 11,0 3,3 

Nguồn: Archanum Kohpaiboon, (2005), Industrialization in Thailand: MNEs and Global 

Integration, tr 90-91. 
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Phụ lục 5: Cơ cấu phân bổ của ngành chế biến, chế tạo Thái Lan, 

giai ñoạn (1996-2002) 

ðơn vị: % 

Ngành 1996 - 2000 2001 -2002 

Thực phầm và ñồ uống 15,1 17,3 

Thuốc lá 1,5 1,3 

Hàng dệt 7,2 7,1 

May mặc 7,4 6,9 

Da, sản phẩm da, giầy 3,4 3,7 

Gỗ và sản phẩm gỗ 0,3 0,3 

ðồ dùng gia ñình 1,1 0,7 

Giấy và sản phẩm giấy 2,0 2,1 

In ấn, công nghiệp in 0,9 0,8 

Hóa chất và các sản phẩm hóa chất 4,6 4,8 

Lọc dầu và các sản phẩm dầu 10,2 10,1 

Cao su và sản phẩm nhựa 3,2 3,5 

Các sản phẩm khai khoáng phi kim loại 5,0 4,6 

Các ngành công nghiệp kim khí cơ bản 1,4 1,3 

Các sản phẩm kim khí chế biến 2,9 2,8 

Máy móc 9,3 7,9 

Máy ñiện và vật tư 11,0 12,8 

Thiết bị giao thông vận tải 6,3 6,2 

Các ngành công nghiệp chế tác khác 7,3 7,6 

Tổng số giá trị gia tăng 100 100 

Nguồn: Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội, (National Income Accounts, various issues). 
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Phụ lục 6: Cơ cấu xuất khẩu của một số ngành công nghiệp 

ðơn vị: Triệu ñô la 

Ngành công nghiệp 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tăng trưởng 

trung bình 

(%) 

Máy móc và máy cơ khí  10.151 9.391 9.109 10.593 12.859 16.198  

Máy dùng ñể sản xuất 

mạch ñiện 
9.657 7.943 8.540 10.581 12.266 12.531 12,25 

Các sản phẩm chế biến chế 

tác 
4.648 4.771 5.165 7.054 8.031 9.399 20,20 

ðồ dùng ñiện 5.345 4.960 5.652 6.427 8.446 8.917 14,32 

Ô tô, linh kiện 2.537 2.775 3.004 4.119 5.787 8.204 27,55 

Sản phẩm nhựa 2.817 2.524 2.784 3.441 4.577 6.074 21.34 

Sản phảm dệt may 4.765 4.413 4.274 4.517 5.264 5.506 4,12 

Sản phẩm kim khí 2.326 1.917 2.127 2.679 3.840 4.542 20,62 

Sản phẩm dầu 1.771 1.501 1.358 2.468 2.573 3.369 29,70 

Các sản phẩm ñá quí, ñồ 

trang sức 
1.739 1.834 2.167 2.513 2.645 3.227 10,95 

Các sản phẩm chế biến chế 

tác khác 
14.041 13.451 14.244 15.379 17.474 19.362 6,48 

Tổng khu vực chế biến, 

chế tác 
59.831 55.483 58.425 68.771 83.762 97.330 12,46 

Nguồn: Bộ thương mại và Cục Hải quan, 2005. 
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Phụ lục 7: Cơ cấu xuất khẩu Thái Lan, giai ñoạn (1970-2003) 

ðơn vị: % 

 1970-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003 

Giá trị xuất khẩu 

(triệu $) 
1.436 4.395 6.851 15.859 39.851 58.597 65.165 68.157 80.253 

Thành phần xuất khẩu 

1. Sản phầm sơ chế 77,2 67,3 63,4 42,5 28,3 23,6 23,9 24,2 24,9 

1.1. Thực phẩm 54,9 51,6 52,3 34,2 22,4 17,2 17,7 16,9 14,2 

1.1.1 Thực phẩm 

chưa chế biến 
38,3 33,9 31,7 14,6 6,1 4,2 5,2 4,2 2,8 

Gạo 16,5 15,0 14,6 7,4 3,7 3,2 2,4 2,4 2,3 

Sắn 10,8 10,5 10,3 5,3 2,2 1,1 0,7 0,5 0,5 

1.1.2. Thực phẩm 

chế biến 
16,5 17,8 20,6 19,6 16,3 13,0 12,5 12,7 11,5 

Dứa hộp 0,5 1,2 1,4 1,1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 

Cá hộp 0,9 1,5 3,5 5,5 4,3 3,9 1,9 2,0 1,9 

Gà chế biến 0,0 0,4 0,8 1,3 1,0 0,7 0,9 0,9 0,8 

Tôm chế biến 2,7 3,6 3,6 4,5 4,8 3,1 3,7 2,8 2,4 

1.2. Nguyên liệu thô 

từ nông nghiệp 
18,7 13,2 9,4 6,9 4,7 3,8 3,1 4,0 4,7 

Cao su 10,8 9,9 7,2 5,6 3,7 2,9 2,0 2,5 3,5 

1.3. Sản phẩm sơ 

chế phi nông nghiệp 
3,7 2,5 1,7 1,5 1,3 2,5 3,1 3,2 3,0 

2. Sản phẩm chế tác 12,6 21,5 30,9 55,8 70,5 73,8 75,1 75,4 75,1 

2.1. May mặc 1,7 3,6 6,6 12,0 10,4 6,0 5,5 5,3 4,5 

2.2. Thiết bị giao 

thông vận tải và 

máy móc 

0.6 3,8 6,4 15,8 28,1 39,5 40,4 43,9 42,5 

2.3. Máy móc ñiện 

tử 
0,5 3,3 5,2 8,9 14,2 18,8 19,7 21,5 20,8 

2.4. Linh kiện ô tô 0,0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,8 4,3 5,6 6,5 

2.5. Giầy dép 0,0 0,1 1,0 2,4 3,2 1,5 1,2 1,2 1,0 

2.6. ðồ trang sức 0,2 0,4 0,7 2,6 1,9 1,6 1,6 1,7 1,5 

Tăng trưởng hàng năm (%) 

Tổng số xuất khẩu 28,2 24,4 2,4 26,9 19,7 4,8 -6,6 4,6 17,7 

1. Sản phẩm sơ chế 27,6 18,8 1,5 15,3 12,7 0,7 5,4 5,9 21,5 

1.1. Thực phẩm 35,0 17,8 2,9 15,8 10,8 -1,7 16,3 -0,1 -0,9 

1.1.1. Thực phẩm 

chưa chế biến 
29,7 20,8 -1,7 6,2 4,5 -4,7 61,6 -14,1 -23,2 
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Gạo 36,8 30,9 -0,3 10,6 13,1 -2,1 -3,1 3,1 14,2 

Sắn 22,2 37,3 -4,2 11,0 -2,7 -5,9 -3,2 -29,1 27,2 

1.1.2. Thực phẩm 

chế biến 
53,9 12,5 12,8 25,0 13,7 -0,6 4,3 5,7 6,6 

Dứa hộp 68,4 33,2 13,0 13,3 3,0 4,7 -2,8 8,6 25,3 

Cá hộp 65,3 44,5 26,0 29,9 11,7 4,3 -49,3 6, 16,1 

Gà chế biến 233,2 171,0 19,3 41,0 7,4 0,7 38,1 5,4 5,4 

Tôm chế biến 59,4 22,3 7,7 31,7 18,2 -4,4 30,6 -20,3 0,6 

1.2 Nguyên liệu 

nông nghiệp 
15,5 22,0 -1,4 13,5 21,9 -4,0 -11,8 36,4 36,4 

Cao su 22,5 30,5 -2,5 14,8 23,2 -6,5 -15,8 31,4 61,0 

1.3. Sản phẩm sơ 

chế phi nông nghiệp 
26,1 30,5 2,6 19,9 15,8 42,0 -21,7 9,7 9,7 

2. Các sản phẩm chế 

biến, chế tác 
65,1 39,0 11,1 40,5 23,2 5,7 -7,9 5,0 17,2 

2.1. Quần áo 157,1 38,9 17,2 39,4 11,8 -2,6 -4,5 0,4 0,4 

2.2. Máy móc và 

thiết bị giao thông 
117,5 69,4 12,3 49,6 31,3 10,7 -8,9 13,8 13,8 

2.3. Máy móc ñiện 

tử 
181,3 72,2 6,4 40,4 31,4 11,8 -14,2 14,0 14,0 

2.4. Ô tô và linh 

kiện 
131,0 78,2 4,3 77,8 52,5 29,6 230,5 36,6 36,6 

2.5. Giầy dép 141,6 127,0 45,1 55,9 23,9 -12,9 0,6 0,2 0,2 

2.6. ðồ trang sức 42,7 50,8 26,1 52,5 10,8 -0,2 19,2 6,3 6,3 

Nguồn: World Atlas database. 
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Phụ lục 8: Mức ñộ lan toả (backward linkage effects) và ñộ nhạy 

foreward linkage effects) của các ngành ở Thái Lan 

I-O năm 1995 I-O năm 2000 

Dạng cạnh 

tranh 

Dạng phi cạnh 

tranh 

Dạng cạnh 

tranh 

Dạng phi 

cạnh tranh 
TT Tên ngành 

BL FL BL FL BL FL BL FL 

1 Nông nghiệp 0.767 1.135 0.895 1.205 0.802 0.996 0.940 1.144 

2 Khai khoáng 0.776 0.995 0.909 0.918 0.735 1.276 0.893 0.985 

3 Chế biến thực phẩm 1.041 0.792 1.195 0.945 1.070 0.750 1.205 0.928 

4 Dệt may 1.174 0.891 1.208 1.054 1.161 0.836 1.229 0.982 

5 
Gỗ và sản phẩm từ 

gỗ 
1.028 0.618 0.969 0.757 0.942 0.556 0.914 0.693 

6 
Công nghiệp giấy và 

in 
1.184 0.918 0.918 0.797 1.086 0.815 0.931 0.815 

7 
Công nghiệp cao su, 

hoá chất và dầu khí 
1.063 1.751 0.959 1.198 1.085 1.947 0.902 1.458 

8 
Gốm sứ , gạch ngói, 

thuỷ tinh...  
1.031 0.623 1.117 0.818 1.002 0.591 1.053 0.796 

9 

Kim loại , sản phẩm 

từ kim loại và máy 

móc 

1.384 2.116 0.879 1.139 1.444 2.244 0.869 1.122 

10 
Các ngành chế tác 

khác  
1.162 0.667 1.037 0.770 1.146 0.636 0.976 0.742 

11 
ðiện, nước, khí tự 

nhiên 
0.880 0.807 1.082 1.010 0.858 0.902 1.075 1.112 

12 Xây dựng 1.108 0.483 1.077 0.660 1.169 0.444 1.132 0.628 

13 Thương mại 0.660 1.071 0.841 1.230 0.609 1.174 0.795 1.340 

14 
Vận tải và Bưu chính 

viễn thông 
0.981 0.784 0.982 0.979 1.097 0.807 1.142 1.031 

15 Dịch vụ 0.760 1.347 0.934 1.520 0.795 1.024 0.942 1.225 

Nguồn: Tính toán của NCS dựa vào bảng I_O 1995 và 2000 của Thai lan 
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Phụ lục 9: Mức ñộ lan toả (backward linkage effects) và ñộ nhạy 

(foreward linkage effects) của các ngành ở Việt Nam 

I-O năm 1996 I-O năm 2000 

Dạng cạnh 
tranh 

Dạng phi 
cạnh tranh 

Dạng cạnh 
tranh 

Dạng phi 
cạnh tranh 

 Ngành 

BL FL BL FL BL FL BL FL 

1 Nông nghiệp 0.678 1.203 0.799 1.586 0.699 1.064 0.844 1.614 

2 Khai khoáng 0.920 0.682 0.973 0.923 0.658 0.571 0.838 0.813 

3 
Chế biến thực 
phẩm 

0.973 0.508 1.226 0.778 1.092 0.528 1.350 0.818 

4 Dệt may 1.193 0.811 1.052 0.873 1.336 0.989 1.050 0.901 

5 
Gỗ và sản phẩm từ 
gỗ 

1.151 0.724 1.278 1.027 0.963 0.455 1.140 0.720 

6 
Công nghiệp giấy 
và in 

1.200 0.732 1.159 0.885 1.108 0.725 1.088 0.913 

7 
Công nghiệp cao 
su, hoá chất và dầu 
khí 

1.231 2.461 0.949 1.002 1.039 2.606 0.896 1.203 

8 
Gốm sứ , gạch 
ngói, thuỷ tinh...  

0.997 0.642 1.096 0.907 1.052 0.781 1.099 1.080 

9 
Kim loại , sản 
phẩm từ kim loại 
và máy móc 

1.196 2.673 0.883 1.067 1.283 2.365 0.967 1.180 

10 
Các ngành chế tạo 
khác  

1.094 0.704 0.999 0.913 1.341 0.929 1.148 1.003 

11 
Diện, nước, khí tự 
nhiên 

0.972 0.883 0.927 1.151 0.753 0.648 0.807 0.909 

12 Xây dựng 1.085 0.446 1.091 0.705 1.129 0.458 1.041 0.720 

13 Thương mại 0.652 0.875 0.812 1.098 0.966 1.407 0.970 1.227 

14 
Vận tải và Bưu 
chính viễn thông 

0.933 0.785 0.876 0.973 0.786 0.610 0.846 0.823 

15 Dịch vụ 0.725 0.873 0.880 1.112 0.795 0.862 0.916 1.075 

Nguồn: Tính toán của NCS dựa vào bảng I-O 1996 và 2000 của GSO 
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Phụ lục 10: Mức ñộ lan toả (backward linkage effects) và ñộ nhạy 

(foreward linkage effects) của các ngành ở Thái Lan 

Thay ñổi cấu trúc 1996-2000 

Dạng cạnh tranh 
Dạng phi cạnh 

tranh 

T
T 

Tên ngành 

BL FL BL FL 

1 Nông nghiệp 0.035 -0.139 0.045 -0.061 

2 Khai khoáng -0.041 0.281 -0.016 0.067 

3 Chế biến thực phẩm 0.029 -0.042 0.011 -0.017 

4 Dệt may -0.014 -0.055 0.021 -0.072 

5 Gỗ và sản phẩm từ gỗ -0.085 -0.062 -0.055 -0.064 

6 Công nghiệp giấy và in -0.098 -0.103 0.014 0.018 

7 
Công nghiệp cao su, 
hoá chất và dầu khí 

0.022 0.196 -0.056 0.260 

8 
Gốm sứ , gạch ngói, 
thuỷ tinh...  

-0.029 -0.032 -0.064 -0.022 

9 
Kim loại , sản phẩm từ 
kim loại và máy móc 

0.059 0.128 -0.010 -0.017 

10 Các ngành chế tác khác  -0.016 -0.031 -0.060 -0.028 

11 
ðiện, nước, khí tự 
nhiên 

-0.022 0.095 -0.006 0.102 

12 Xây dựng 0.060 -0.040 0.055 -0.033 

13 Thương mại -0.052 0.104 -0.046 0.109 

14 
Vận tải và Bưu chính 
viễn thông 

0.116 0.023 0.161 0.052 

15 Dịch vụ 0.035 -0.323 0.008 -0.294 

Nguồn: Tính toán của NCS dựa vào bảng I-O1995 và 2000 của Thai Lan. 
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Phụ lục 11: Mức ñộ lan toả (backward linkage effects) và ñộ nhạy 

(foreward linkage effects) của các ngành ở Việt Nam 

Thay ñổi cấu trúc 1996-2000 

Dạng cạnh tranh Dạng phi cạnh tranh  Tên ngành 

BL FL BL FL 

1 Nông nghiệp 0.021 -0.139 0.045 0.028 

2 Khai khoáng -0.262 -0.111 -0.134 -0.109 

3 Chế biến thực phẩm 0.119 0.020 0.124 0.039 

4 Dệt may 0.143 0.179 -0.002 0.028 

5 Gỗ và sản phẩm từ gỗ -0.188 -0.268 -0.138 -0.307 

6 Công nghiệp giấy và in -0.092 -0.007 -0.071 0.028 

7 
Công nghiệp cao su, hoá 
chất và dầu khí 

-0.192 0.144 -0.053 0.201 

8 
Gốm sứ , gạch ngói, 
thuỷ tinh...  

0.055 0.140 0.003 0.173 

9 
Kim loại , sản phẩm từ 
kim loại và máy móc 

0.086 -0.307 0.084 0.113 

10 Các ngành chế tác khác  0.247 0.226 0.149 0.091 

11 Diện, nước, khí tự nhiên -0.219 -0.235 -0.120 -0.243 

12 Xây dựng 0.044 0.012 -0.050 0.015 

13 Thương mại 0.314 0.532 0.158 0.129 

14 
Vận tải và Bưu chính 
viễn thông 

-0.146 -0.175 -0.031 -0.149 

15 Dịch vụ 0.071 -0.011 0.036 -0.037 

Nguồn: Tính toán của NCS dựa vào bảng I-O 1996 và 2000 của GSO 
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Phụ lục 12:  Giá trị nhập khẩu và xuất khẩu Thái Lan,  

giai ñoạn (1997 – 2006) 

ðơn vị: Triệu baht 

Xuất khẩu và tái xuất Năm 

Nhập khẩu Tống số Xuất khẩu Tái xuất 

Cán cân 

thương mại 

1997 

  

1,924,958,276  

  

1,811,763,436  

  

1,805,662,935  

     

6,100,501   -113,194,840  

1998 

  

1,778,563,672  

  

2,248,812,697  

  

2,242,579,114  

     

6,233,583  

 

+470,249,025  

1999 

  

1,910,301,590  

  

2,215,180,646  

  

2,210,390,010  

     

4,790,636  

 

+304,879,056  

2000 

  

2,494,133,170  

  

2,768,064,762  

  

2,764,352,498  

     

3,712,264  

 

+273,931,592  

2001 

  

2,755,308,050  

  

2,884,702,715  

  

2,880,461,897  

     

4,240,818  

 

+129,394,665  

2002 

  

2,774,840,188  

  

2,923,941,386  

  

2,917,709,481  

     

6,231,905  

 

+149,101,198  

2003 

  

3,137,923,772  

  

3,326,014,508  

  

3,320,552,503  

     

5,462,005  

 

+188,090,736  

2004 

  

3,839,752,978  

  

3,922,431,584  

  

3,915,962,916  

     

6,468,668   +82,678,606  

2005 

  

4,756,000,460  

  

4,436,676,421  

  

4,428,997,262  

     

7,679,159   -319,324,039  

2006p 

  

4,870,953,581  

  

4,938,508,219  

  

4,931,448,981  

     

7,059,238   +67,554,638  

Nguồn: The Customs Department, Ministry of Finance 
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Nguồn: Thailand into 2000s 

Phụ lục 14: Tỷ trọng xuất khẩu từ năm 1970 ñến 2000 

GDP theo ngành năm 2005
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Phụ lục 15: GDP theo ngành năm 2005 

 

 

 

Phục lục 16: Cơ cấu việc làm theo ngành của Thái Lan năm 2004 
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Phụ lục 17: Mười nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất và số tiền ngoại tệ thu 

ñươc năm 2005 
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