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1. Mở đầu

Hướng đến tạo dựng một thị 
trường và cơ sở sản xuất thống 
nhất cho các quốc gia thành viên 
ASEAN, thúc đẩy dòng chu 
chuyển tự do của hàng hóa, dịch 
vụ, đầu tư, lao động có tay nghề 
trong ASEAN. Với mục tiêu là 
thúc đẩy phát triển kinh tế một 
cách công bằng, thiết lập khu vực 
kinh tế có năng lực cạnh tranh cao, 
hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế 
toàn cầu. Để đáp ứng yêu cầu phát 
triển của hội nhập và tiếp nối các 
chương trình hợp tác kinh tế trong 
khối ASEAN, tháng 10/2003, lãnh 
đạo các nước ASEAN đã ký Tuyên 
bố Hòa hợp ASEAN II1, nhất trí 

1. Hay còn gọi là Tuyên bố Ba-li II, trên cơ 
sở giữ vững các nguyên tắc cơ bản của ASEAN: 
độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công 
việc nội bộ, đồng thuận và giải quyết hòa bình 
mọi bất đồng, tranh chấp. Tuyên bố đã đề ra 
những định hướng chiến lược  cho sự phát triển 
của ASEAN hướng tới xây dựng một cộng đồng 
ASEAN năng động, tự cường và gắn kết vào 
năm 2020 với ba trụ cột chính là hợp tác chính 
trị-an ninh, hợp tác kinh tế và hợp tác văn hóa, 
xã hội.

đề ra mục tiêu hình thành Cộng 
đồng ASEAN vào năm 2020 với 
ba trụ cột chính: Cộng đồng An 
ninh (ASC), Cộng đồng Kinh tế 
(AEC) và Cộng đồng Văn hóa-
Xã hội (ASCC); đồng thời khẳng 
định ASEAN sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
và mở rộng quan hệ với các đối 
tác bên ngoài, vì mục tiêu chung 
là hòa bình, ổn định và hợp tác 
cùng có lợi ở khu vực.  
2. Nội dung

2.1. Những thách thức cơ bản…
Cộng đồng Kinh tế ASEAN 

(AEC) nhằm mục tiêu tạo ra một 
thị trường chung duy nhất và cơ 
sở sản xuất thống nhất, trong đó 
có sự lưu chuyển tự do của hàng 
hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao 
động có tay nghề; từ đó nâng cao 
tính cạnh tranh và thúc đẩy sự 
thịnh vượng chung cho cả khu 
vực; tạo sự hấp dẫn với đầu tư – 
kinh doanh từ bên ngoài. Trên cơ 
sở kết quả thực hiện VAP (phần 

về AEC), nhất là việc đã cơ bản 
hoàn thành Khu vực Mậu dịch 
tự do ASEAN (AFTA), ASEAN 
đã nhất trí thông qua Kế hoạch 
tổng thể về AEC với những đặc 
điểm và nội dung sau: (i) một 
thị trường duy nhất và một cơ 
sở sản xuất thống nhất, trong đó 
có sự lưu chuyển tự do của hàng 
hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao 
động có tay nghề; (ii)  một khu 
vực kinh tế có sức cạnh tranh 
cao; (iii) một khu vực phát triển 
kinh tế đồng đều, nhất là thực 
hiện có hiệu quả Sáng kiến liên 
kết ASEAN (IAI); (iv) một khu 
vực ASEAN hội nhập đầy đủ vào 
nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, 
ASEAN nhất trí đề ra Cơ chế 
thực hiện và Lộ trình chiến lược 
thực hiện Kế hoạch tổng thể.

Theo kế hoạch AEC, năm 
2015 sẽ là cột mốc quan trọng 
đối với ASEAN vì nó sẽ biến 
khu vực trở thành một thị trường 
thống nhất với sự chu chuyển tự 

Một số vấn đề cơ bản khi 
Việt Nam gia nhập AEC
PGS. TS. Lý HoàNG ÁNH TS. TrầN Mai Ước 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 

Thực tiễn đã chứng minh rằng, quá trình đổi mới đến nay, ASEAN 
là điểm tựa, là cầu nối trong chính sách đối ngoại của VN trong 
hơn hai thập kỷ vừa qua và những năm sắp tới. Quá trình hội nhập 

kinh tế khu vực của VN, AEC chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách 
kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của VN trong những năm vừa 
qua cũng như giai đoạn sắp tới. Bài viết đi vào phân tích những vấn đề cơ bản 
có liên quan đến AEC trong chính sách hội nhập kinh tế của VN. 

Từ khóa: AEC, hội nhập, phát triển, đối ngoại
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do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư 
và nguồn nhân lực có tay nghề 
cao. ASEAN là khối kinh tế đông 
dân thứ tư trên thế giới với tổng 
GDP toàn Khối đạt 2,3 nghìn tỉ 
USD và cũng là một trong những 
khu vực tăng trưởng nhanh nhất 
thế giới. Việc thành lập AEC 
chắc chắn sẽ mang lại triển vọng 
hấp dẫn cho giới doanh nghiệp 
và đྦྷu tư nói chung, tuy nhiên 
vẫn còn đó những thách thức và 
vấn đề đặt ra  

Thứ nhất, AEC là một cộng 
đồng các quốc gia đa dạng về 
mặt văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ, 
do đó, trong những thập kỷ tới sẽ 
phải tiếp tục đối mặt với các xung 
đột về văn hóa, tôn giáo, an ninh, 
môi trường, cung cấp nguyên liệu 
hiếm. Các vấn đề liên quan đến 
sự phát triển con người, như vấn 
đề chăm sóc trẻ em, vấn đề người 
già và người tàn tật, vấn đề giải 
phóng và vai trò của phụ nữ. Nói 
một cách tổng quát, vào thế kỷ 
XXI, tất cả các nước Đông Nam 
Á sẽ phải trải qua những thay 
đổi có ảnh hưởng sâu rộng cả về 
kinh tế lẫn xã hội. Tăng trưởng 
kinh tế, giáo dục mở rộng nhanh 
chóng sự hội nhập vào các hệ 
thống toàn cầu của thương mại 
và đầu tư, tài chính và tiền tệ, 
giao thông và liên lạc viễn thông, 
chuyển giao công nghệ và trao 
đổi thông tin, giao lưu nghệ thuật 
và trao đổi văn hóa, sẽ khiến xã 
hội có nhiều kiến thức hơn. Theo 
sự thay đổi đó, quyền công dân 
và tự do công dân, phẩm chất 
con người và lợi ích cộng đồng, 
quyền tham gia chính trị và được 
thụ hưởng cuộc sống tốt hơn, sự 
loại bỏ cai trị độc đoán, khủng bố 
tôn giáo, sẽ là những thành quả 
quan trọng giúp con người phát 
triển toàn diện. Khi xây dựng 

cộng đồng kinh tế, trước hết 
ASEAN cần hướng tới một cộng 
đồng hài hòa, trong đó cần khẳng 
định được tính phổ quát của tôn 
giáo. Nếu không, đây sẽ là lực 
lượng có khả năng lật đổ sự cân 
bằng và hòa hợp xã hội vốn được 
coi là đặc trưng cho sự tiến bộ và 
phát triển trong khu vực.

Thứ hai, AEC là khu vực sản 
xuất và xuất khẩu lớn nhất thế 
giới về cao su thiên nhiên, dầu 
cọ, sản phẩm dừa, gỗ nhiệt đới, 
thiếc… Nông nghiệp tăng trưởng 
với tốc độ trung bình 4-5% năm 
những năm 1970, một tốc độ cao 
so với thế giới. Trong hai thập kỷ 
trước những năm 1980, sản xuất 
lúa gạo đã tăng gấp đôi, lượng 
xuất khẩu chiếm vị trí hàng đầu 
thế giới, một số nước từ chỗ nhập 
lương thực đã tiến tới đủ ăn và 
có dự trữ. Nông nghiệp các nước 
Đông Nam Á phát triển khá 
nhanh một phần quan trọng do 
“cách mạng xanh”. Đây là một 
chương trình bao gồm việc phổ 
biến và sử dụng rộng rãi những 
giống cây trồng mới có năng suất 
cao, chủ yếu là lúa thường và lúa 
mì gắn với các yếu tố đầu vào 

như chế độ tưới tiêu hợp lý từ các 
công trình thủy lợi, tăng lượng 
phân bón và thuốc trừ sâu bệnh 
và cỏ dại, …Các nước Malaixia, 
Inđônêxia đã duy trì, cải tạo và 
mở rộng khu vực đồn điền cây 
công nghiệp đã có từ thời thực 
dân thống trị, chủ yếu trồng 
cao su, cọ dầu. Tuy nhiên, nông 
nghiệp các nước tăng trưởng 
không đều và tình trạng nghèo 
khổ còn nghiêm trọng ở một số 
vùng nông thôn. Có nước, mức 
sống của cư dân nông thôn và 
đô thị chênh lệch nhiều do công 
nghiệp không được phân bố hợp 
lý trên cả nước mà tập trung quá 
mức vào thủ đô và đô thị lớn, 
hoặc do vấn đề ruộng đất không 
được giải quyết đến nơi đến chốn 
để nông dân thực sự làm chủ đất 
đai.

Thứ ba, khi thực hiện công 
nghiệp hóa hướng ngoại phần lớn 
các nước Đông Nam Á đều là các 
nước có nền công nghiệp lạc hậu 
chủ yếu chỉ dựa vào nông nghiệp, 
lấy nông nghiệp làm định hướng 
cho sự xuất khẩu. Và khi đã bắt đầu 
thực hiện chiến lược công nghiệp 
hóa hướng ngoại thì những ngành 

Hình: Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa VN và ASEAN 
9 tháng của các năm 2009-2014

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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công nghiệp để phục vụ sản xuất 
xuất khẩu ở trình độ thấp, chưa 
hiện đại như các nước tư bản đã có 
trình độ khoa học kỹ thuật cao. Các 
ngành công nghiệp chế tạo chất 
lượng sản phẩm kém, công nghiệp 
khai thác dầu chủ yếu xuất khẩu ở 
dạng thô. Còn đối với các ngành: 
điện, điện tử, chủ yếu nhập các linh 
kiện từ những nước phát triển để 
lắp ráp, rồi tái xuất sang các nước 
khác. Có thể thấy, trình độ công 
nghệ của hầu hết các nước còn 
quá thấp kém, đa số máy móc thiết 
bị phải nhập khẩu từ nước ngoài, 
không thích ứng với nhu cầu phát 
triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, 
nguồn nhân lực, trình độ tay nghề 
còn quá yếu, không được đào tạo 
nên sản phẩm tạo ra kém khả năng 
cạnh tranh với các nước khác trên 
thế giới. 
2.2. Những cơ hội để phát 
triển…

Là một nước thành viên của 
ASEAN, Việt Nam sẽ tham gia 
đầy đủ vào quá trình hội nhập và 
liên kết kinh tế khu vực. Bên cạnh 
những thách thức và vấn đề đặt ra 
nêu trên, khi gia nhập vào AEC 
2015, theo chúng tôi, VN sẽ có cơ 
hội phát triển kinh tế - xã hội. 

Với thị trường tương tác lẫn 
nhau và các ngành công nghiệp hội 
nhập, có thể nói ASEAN hiện đang 
hoạt động trong một môi trường 
hội nhập kinh tế toàn toàn. Do 
đó, không chỉ dừng lại ở AEC mà 
ASEAN còn phải xem xét tất cả 
các quy định trên thế giới để hình 
thành chính sách cho chính mình, 
như chấp thuận các tiêu chuẩn và 
kinh nghiệm sản xuất, phân phối 
quốc tế tối ưu nhất. Đây sẽ là động 
lực chính cho phép ASEAN có 
thể cạnh tranh thành công với thị 
trường toàn cầu, đạt được mục 
đích sản xuất, trở thành nơi cung 

ứng quan trọng cho thị trường quốc 
tế, đồng thời đảm bảo thị trường 
ASEAN có sức hấp dẫn với các 
nhà đầu tư nước ngoài.

Các quốc gia thành viên 
ASEAN cũng nhất trí tham gia 
nhiều hơn nữa vào mạng lưới cung 
ứng toàn cầu bằng việc nâng cao 
năng suất và hiệu quả công nghiệp. 
AEC sẽ trở thành tâm điểm của 
ASEAN với vai trò chủ động tham 
gia cùng các đối tác FTA ASEAN 
và đối tác kinh tế bên ngoài trong 
việc đổi mới kiến trúc khu vực.

Về thuế quan, AEC là khu vực 
kinh tế chung, khi đó thuế suất 
trong ASEAN sẽ là 0%. Do đó, các 
doanh nghiệp xuất khẩu của VN 
sẽ được hưởng lợi từ việc không 
phải chịu thuế nhập khẩu tại thị 
trường ASEAN. Hơn nữa, hiện 
nay phần lớn các doanh nghiệp sản 
xuất của VN đang nhập các sản 
phẩm, máy móc thiết bị từ nước 
ngoài về phục vụ sản xuất và kinh 
doanh. Khi AEC hình thành, việc 
nhập máy móc từ các nước thành 
viên ASEAN sẽ mang lại lợi ích 
lớn cho các doanh nghiệp của tỉnh 
khi không phải chịu mức thuế nhập 
khẩu cao như trước đây.   

 Cơ hội mở rộng thị trường, khi 
AEC được hình thành, thị trường 
VN sẽ phát triển từ 80 triệu dân lên 
thành 600 triệu dân. Đây là một 
thị trường rộng lớn đối với lĩnh 
vực xuất khẩu của tỉnh. Với những 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực sẵn có 
như may mặc, điện tử, nông sản, 
VN sẽ có thêm nhiều cơ hội thâm 
nhập thị trường rộng lớn hơn hiện 
nay; doanh nghiệ vừa và nhỏ VN 
cũng sẽ có thị trường rộng lớn hơn, 
bởi không chỉ hướng vào sản xuất 
nội địa mà sẽ hướng ra thị trường 
chung và thị trường mà ASEAN đã 
có FTA như Hàn Quốc, Nhật Bản 
và Trung Quốc.  

Trong tổng số 9 thị trường của 
khối ASEAN thì có 5 thị trường 
VN xuất siêu gồm Campuchia, 
Philippin, Inđônêxia, Myanmar 
và Brunây với tổng mức xuất siêu 
đạt 3,11 tỷ USD, tuy nhiên không 
bù đắp được mức thâm hụt ở 4 thị 
trường Singapore, Thái Lan, Lào 
và Malaixia lên đến 6,46 tỷ USD.

Số liệu thống kê của Hải 
quan VN ghi nhận trong nội khối 
ASEAN thì Singapore là đối tác 
thương mại lớn nhất của VN trong 
3 quý đầu năm 2014. Các đối tác 

Hình: Cán cân thương mại hàng hóa của VN trong buôn bán với thị trường các 
nước ASEAN  9 tháng tính từ đầu năm 2014

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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thương mại tiếp theo (xếp theo thứ 
tự từ cao xuống thấp) là Malaixia, 
Myanmar, Thái Lan, Campuchia, 
In đônêxia, Lào, Philippin và cuối 
cùng là Brunây.

 Cơ hội thu hút đầu tư, với vị 
trí thuận lợi hiện nay kết hợp với 
hạ tầng, tiềm năng, thế mạnh riêng 
của VN thì việc hình thành AEC sẽ 
đem đến cho VN nhiều cơ hội thu 
hút các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt 
là đầu tư nước ngoài đối với các 
nhà đầu tư đến từ các nước Đông 
Nam Á hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Đài Loan,... 

Năng lực sản xuất và tính 
cạnh tranh của các doanh nghiệp 
được tăng cường và củng cố, khi 
AEC được hình thành, cơ hội giao 
thương hợp tác của các doanh 
nghiệp trong nước với các doanh 
nghiệp trong khối AEC sẽ được 
thực hiện một cách dễ dàng hơn. 
Qua đó, các doanh nghiệp VN sẽ 
có cơ hội hợp tác, chuyển giao 
công nghệ nâng cao khả năng sản 
xuất, vị thế và khả năng cạnh tranh 
của các doanh nghiệp trong nước 
nhờ đó cũng được cải thiện đáng 
kể. 
2.3. Những nhận định rút ra……

Thực tiễn đã chứng minh rằng, 
quá trình đổi mới đến nay, ASEAN 
là điểm tựa, là cầu nối trong chính 
sách đối ngoại của VN trong hơn 
hai thập kỷ vừa qua và những năm 
sắp tới. Quá trình hội nhập kinh tế 
khu vực của VN được bắt nguồn từ 
nền tảng là công cuộc đổi mới kinh 
tế thông qua phát triển nền kinh tế 
thị trường và thực hiện đường lối 
mở cửa, hội nhập của kinh tế. Quá 
trình phân tích ở trên, chúng ta có 
thể rút ra một số nhận định như 
sau:

Thứ nhất, AEC chiếm một vị trí 
quan trọng trong chính sách kinh 
tế đối ngoại và hội nhập kinh tế 

quốc tế của VN trong những năm 
vừa qua cũng như giai đoạn sắp tới. 
Biểu hiện cụ thể:

+ ASEAN hiện là một trong 
những đối tác kinh tế hàng đầu của 
VN

+ Quá trình hội nhập thông 
qua AEC cũng là những bước đi 
phù hợp của VN trong quá trình 
cải cách và mở cửa nền kinh tế 
nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường, thực hiện cải cách liên 
quan đến chế độ thương mại, hải 
quan, bảo hiểm, hệ thống tài chính 
và các chương trình hợp tác kinh 
tế khác

+ Việc tham gia vào AEC được 
xem như cuộc “diễn tập” cần 
thiết trước khi chúng ta bước vào 

các quá trình hội nhập kinh tế với 
không gian kinh tế rộng lớn hơn, 
khắc nghiệt hơn…

Thứ hai, AEC là tiền đền quan 
trọng và cần thiết để VN có điều 
kiện đẩy nhanh quá trình hội nhập 
kinh tế thông qua thực thi tự do hóa 
kinh tế, tiếp tục thúc đẩy quá trình 
cải cách nhằm thu được những 
lợi ích từ sự tăng trưởng thương 
mại, dịch vụ, đầu tư, nâng cao tính 
cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và nâng cao đời sống 
của người dân.

Thứ ba, việc tham gia vào AEC 
sẽ làm cho thể chế hội nhập của 
VN được hoàn thiện hơn, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Stt Tên hàng

9 
tháng/
2013  
(Triệu 
USD)

9 tháng/
2014  
(Triệu 
USD)

Tốc độ 
tăng/
giảm 
(%)

Tỷ 
trọng 1 

(%)

Tỷ 
trọng 2

(%)

1 Điện thoại các loại & 
linh kiện 1.876 1.802 -4,0 13,2 10,4

2 Dầu thô 984 1.142 16,0 8,4 19,7

3 Sắt thép các loại 1.108 1.113 0,4 8,2 74,9

4 Máy vi tính, sản phẩm 
điện tử & linh kiện 1.402 896 -36,1 6,6 12,0

5 Máy móc, thiết bị, dụng 
cụ phụ tùng khác 729 850 16,7 6,2 16,0

6 Gạo 529 785 48,5 5,8 34,4

7 Phương tiện vận tải & 
phụ tùng 712 620 -13,0 4,5 14,9

8 Xăng dầu các loại 649 495 -23,7 3,6 67,6

9 Hàng dệt, may 308 327 6,0 2,4 2,1

10 Hàng thủy sản 273 326 19,3 2,4 5,7

11 Hàng hóa khác 5.031 5.286 5,1 38,7 12,0

Tổng cộng 13.602 13.642 0,3 100,0 12,4

Bảng: Kim ngạch, tốc độ tăng/giảm và tỷ trọng một số nhóm hàng xuất khẩu chủ 
lực của VN sang ASEAN trong 9 tháng tính từ đầu năm 2014

Ghi chú:   1.Tốc độ tăng/giảm là tốc độ tăng/giảm nhóm hàng đó 9 tháng/2014 so với 9 
tháng/2013
2. Tỷ trọng 1 là tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của từng mặt hàng trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu của VN sang ASEAN
3. Tỷ trọng 2 là tỷ trọng trị giá xuất khẩu nhóm hàng của VN sang ASEAN so với kim 
ngạch xuất khẩu nhóm hàng đó của cả nước sang tất cả các thị trường.
Nguồn: Tổng cục Hải quan
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