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Nâng cấp lợi thế cạnh tranh quốc gia Việt Nam trong thị trường AEC  

Nguyễn Hữu Lộc – Khoa Kinh Tế UEH   

  

Cộng đồng kinh tế ASEAN 2016 là một thị trường chung có mục tiêu trở thành “Thị trường cạnh 
tranh cao – Phát triển thịnh vượng”. Toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa thương mại đang tác động 
mạnh đến doanh nghiệp AEC khi đã có 90% dòng thuế của các nước thành viên AEC về 0% và 
nhiều rào cản phi thuế quan được dở bỏ nên	 khả năng tạo giá trị gia tăng của doanh nghiệp có thể 
giảm.	Khi	khaû	naêng	giá trị gia tăng	saûn	phẩm	thaáp	thì	việc	chọn	lựa	quốc gia sản xuất	treân	cô	sôû	so	
saùnh	chi	phí	hoaït	ñoäng,	thoâng	tin	lieân	laïc,	caùc	lôïi	ích	ñem	laïi	töø	lôïi	theá	ñònh	vò	cung	caáp	bôûi	
các	thành viên AEC	 laø	quan	taâm	haøng	ñaàu	cuûa	caùc	coâng	ty	toaøn	caàu,	do đó tạo lập thành công 
lợi thế cạnh tranh quốc gia là việc quan trọng.  

1. Khung lý thuyết và mô hình Singapore 
 

 Để phân tích nguyên nhân thành công hay thất bại trong chiến lược tạo lập và nâng cấp lợi thế 
cạnh tranh quốc gia, cần phân biệt lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh.  

Lợi thế so sánh là các thuộc tính ưu việt của một quốc gia cung cấp cho quốc gia đó các lợi ích 
cạnh tranh toàn cầu độc đáo. Lợi thế so sánh còn được xem là “lợi thế định vị- đặc định”. Lợi thế 
so sánh có nguồn gốc từ một quốc gia sở hữu dồi dào các nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị, 
đất nông nghiệp màu mỡ, khí hậu ôn hòa, lao động giá rẽ, lao động chuyên môn, vốn có lãi suất 
thấp, năng lực doanh nghiệp mạnh (năng lực phát minh hoặc năng suất vượt trội) trong một 
ngành công nghiệp hoặc trong một qui mô đông đảo doanh nghiệp. 

Trong khi đó, lợi thế cạnh tranh gồm tài sản doanh nghiệp nổi bật hoặc các bí quyết mà các đối 
thủ khó bắt chước. Lợi thế cạnh tranh còn được biết là “lợi thế doanh nghiệp - đặc định” hay “lợi 
thế sở hữu- đặc định”. Lợi thế cạnh tranh có nguồn gốc từ một doanh nghiệp sở hữu dồi dào tri 
thức riêng biệt, năng lực riêng biệt, các loại kỹ năng cụ thể, chiến lược vượt trội, quan hệ mạnh 
giữa các thành viên của chuỗi giá trị doanh nghiệp và các loại tài sản khác giúp doanh nghiệp 
cạnh tranh hiệu quả. Khi một nước dồi dào lợi thế so sánh về một ngành công nghiệp xác định và 

Bài viết sử dụng khung lý thuyết lợi thế cạnh tranh và mô hình Michael Porter mở rộng.trong đó 

can thiệp của chính phủ và cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế được nhấn mạnh nhằmphân tích lý 

do Việt Nam chưa thành công khi xây dựng lợi thế cạnh tranh quốc gia. Chiến lược nâng cấp lợi 

thế cạnh tranh của Singapore trình bày như một trường hợp điển cứu. Các khuyến nghị về vai trò 

của chính phủ trong việc định hướng nền kinh tế về các sản phẩmcần nhiều kỹ năng hợp tác là 

cơ sở tạo lập và duy trì lợi thế cạnh tranh quốc gia trong thị trường AEC. 
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các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp đó có lợi thế cạnh tranh dồi dào thì nước đó có lợi thế 
cạnh tranh quốc gia trong ngành công nghiệp đang xét. 

Theo Michael P.  lợi thế cạnh tranh quốc gia phụ thuộc vào bốn nhân tố gồm nguồn lực thiên 
phú, các điều kiện cầu, các ngành công nghiệp phụ trợ-liên quan, chiến lược, cấu trúc và đối thủ 
doanh nghiệp. Các biến giải thích nầy không những có tác động trực tiếp đến lợi thế cạnh tranh 
mà còn tác động tương hỗ, nội sinh trong nền kinh tế.  

Trong xu hướng tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa sản xuất, thị trường và tài chính, lợi thế 
cạnh tranh còn chịu ảnh hường mạnh cùa hai biến bên ngoài là các cơ hội từ hội nhập và vai trò 
của chính phủ không ngừng nâng cấp lợi thế cạnh tranh quốc gia.  
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Năm 2014 Singapore là nền kinh tế cạnh tranh tốt nhất Châu Á và thứ 3 thế giới sau Hoa Kỳ và 

Thụy Sĩ (IMD, 2015). Singapore xây dựng cạnh tranh quốc gia thông qua tượng tác giữa hai lực 

lượng chủ yếu là chính phủ và các công ty đa quốc gia. Chính phủ phản ứng rất nhanh với các 

biến động của môi trường kinh doanh và lập các mục tiêu dài hạn cho việc xây dựng năng lực và 

năng suất của các doanh nghiệp trong nước ờ các lỉnh vực mà doanh nghiệp đang mạnh, giúp nền 

kinh tế tăng hiệu quả, sáng tạo. 
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Chính phủ Singapore góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh trong từng giai 

đoạn của quá trình phát triển kinh tế qua năm giai đoạn từ khi độc lập. 

5 giai đoạn 

Phát triển kinh tế Singapore 

Giai đoạn 1: Công nghiệp hóa 

Giai đoạn 2: Can thiệp-Hấp dẩn các 

công ty đa quốc gia 

Giai đoạn 3: Các yếu tố có giá trị 

gia tăng-tinh xảo 

Giai đoạn 4: Hình thành trục xoay 

quốc tế 

Giai đoạn 5: Kinh tế tri thức 

 

Mục tiêu –
8 lực đẩy chiến lược

Nâng cấp nguồn nhân lực

Thúc đẩy nhóm hành động quốc gia

Phát triển định hướng quốc tế

Tạo môi trường sáng tạo

Phát triển nhóm dịch vụ-công nghiệp

Tái phát triển công nghiệp trong nước

Duy trì cạnh tranh quốc tế

Giảm tổn thất

 

Lợi thế cạnh tranh của Singapore được nâng cao bằng 8 lực đẩy 

• Nâng cấp nguồn nhân lực nhờ giáo dục và đào tạo dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của 
Bộ Nhân lực. Có sự phân công rõ rệt giữa các cơ quan quản lý quốc gia:  năng suất 
nâng cao phụ trách bởi Cục Năng suất và tiêu chuẩn còn năng lực cạnh tranh doanh 
nghiệp nâng cấp do Cục Khoa học-công nghệ quốc gia (NSTB). 

• Thúc đẩy việc hợp tác mạnh mẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và lực lượng lao động 
như một nhóm hoạt động vì mục tiêu hiệu quả chung cho nền kinh tế.  

• Duy trì phát triển định hướng quốc tế cho việc nâng cấp lợi thế cạnh tranh.  

Do thị trường nội địa bé nhỏ, không thể thu được các lợi ích cho doanh nghiệp nhờ hiệu ứng kinh 
nghiệm và hiệu quả nhờ qui mô, sức cạnh tranh doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hiệu quả và bền 
vửng nhờ chiến lược hướng về xuất khẩu do chính phủ tạo ra từ các hành lang công nghệ-chuyên 
môn và vườn ươm doanh nghiệp. Bằng chiến lược “trục xoay”, Singapore có thể tổ chức khai 
thác và phân bổ hợp lý nguồn lực và chuyên môn và cho phép khắc phục các hạn chế của nguồn 
lực quốc gia và thu được lợi thế khu vực AEC và các thị trường ngoài AEC. Thương mại và đầu 
tư quốc tế tự do cũng góp phần tăng cạnh tranh do chuyên môn hóa xuất khẩu với các hiệp định 
tự do thương mại. 
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• Tạo môi trường sáng tạo 

Từ đầu thập niên 2010, năng lực đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp Singapore được xếp hàng 
đầu thế giới, chính phủ phát triển năng lực khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp trong nước 
nhằm đáp ứng những nguồn lực mà các công ty đa quốc gia cần Singapore cung cấp. Phát triển 
hạ tầng cần thiết phục vụ cho môi trường kinh doanh đổi mới và sáng tạo như công nghệ thông 
tin và viển thông. Rà soát và điều chỉnh khung pháp lý liên quan đến việc kềm hảm sáng tạo và 
có các chính sách khen thưởng cho các phát minh.  

• Lập cụm công nghiệp và dịch vụ  

Phát triển tăng trưởng mạnh các lĩnh vực giá trị gia tăng cao như điện tử, hóa chất và cụm công 
nghệ-khoa học dân dụng. Chính phủ đóng vai trò tạo một ‘thị trường thông thoáng’ trong việc 
nuôi dưởng sự phát triển những cụm công nghiệp-dịch vụ. 

• Điều chỉnh việc phát triển công nghiệp nội địa  

Thúc đẩy tăng trưởng và tập trung nâng năng suất các doanh nghiệp nhỏ đồng thời liên kết công 
nghệ với nguồn lực và đội ngũ chuyên gia  

• Duy trì sức cạnh tranh quốc tế  

Hoạch định các chỉ số cạnh tranh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn  

• Giảm thiểu tổn thất.  

Nhận dạng và giảm thiểu các tổn thất có thể gây ra cho Singapore là một nước nhỏ, phụ thuộc 
nhiều vào các công ty đa quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia xem Singapore như là 
thị trường nội địa của mình và tăng tốc phát triển số lượng và quy mô các doanh nghiệp do 
Singapore sở hữu (lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ)  

Với chiến lược đã thực hiện, không ai có thể nghĩ rằng chính phủ và các công ty đa quốc gia sẽ 
giảm vai trò đối với tương lai nền kinh tế và sức cạnh tranh của đảo quốc nầy. Singapore hiện 
đang ở giai đoạn phát triển kinh tế tri thức mà việc nâng cấp nguồn lực tập trung cho việc phát 
triển doanh nghiệp trong nước nhằm giảm dần việc phụ thuộc các công ty đa quốc gia bên ngoài. 

 

2. Nâng cấp lợi thế cạnh tranh quốc gia Việt Nam trong thị trường cạnh tranh AEC 

Có thể thấy rằng lợi thế cạnh tranh là một lợi thế động, luôn thay đổi trong xu hướng toàn cầu 
hóa sản xuất.  
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Lợi thế cạnh tranh.. 

..tăng trưởng cơ bản nhờ việc thay đổi, cải thiện và nâng cấp. 
Tuy nhiên, thể chế hội nhập kinh tế và luật cạnh tranh của Việt Nam chậm thay đổi. Tham gia 
doanh nghiệp trong nước vào thực hiện hiệp định AEC chưa cải thiện. Hơn nữa, Việt Nam hội 
nhập AEC chậm hơn nên mức độ sẵn sàng thay đổi, cải thiện nguồn lực và nắm bắt cơ hội chưa 
cao nên bỏ qua nhiều cơ hội. Thí dụ, chỉ 25% hàng Việt Nam có chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
ASEAN; do doanh nghiệp nhận định chưa cần thiết phải tìm hiểu những điều này trong AEC.  

..bao gồm toàn bộ hệ thống chuỗi giá trị, doanh nghiệp và nhà cung ứng  
Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam giữ vị trí khiêm tốn trong chuỗi giá trị AEC. Nông sản xuất 
khẩu thô, sơ chế còn hàng công nghiệp chủ yếu là thâm dụng lao động và tài nguyên nên giá trị 
gia tăng thấp. Hơn nữa, doanh nghiệp Việt Nam đang nhìn AEC như một khối kinh tế khu vực, 
mà không như một thị trường bàn đạp để nắm bắt cơ hội kết nối vào chuỗi sản xuất toàn cầu.  

..chỉ phát triển bền vững khi không ngừng cải thiện 
Tuy nhiên, kỹ năng và năng suất lao động Việt Nam qua nhiều năm vẩn còn thấp, năng lực cạnh 
tranh chậm cải thiện, xếp 70/148 nước. Doanh nghiệp Lào và Campuchia cải thiện mạnh mẽ và 
nhanh hơn Việt Nam về tính năng động, marketing, năng lực đổi mới-sáng tạo và độ chuyên sâu. 

Hơn nữa, các thủ tục liên quan đến thương mại cải thiện rất chậm so với các thành viên AEC, 
Thí dụ, chi phí thời gian chờ và nộp thuế Việt Nam hiện cao nhất AEC, số giờ trung bình doanh 
nghiệp đóng thuế là 872 giờ, gấp 10 lần Singapore, gấp 2,5 lần Lào và hơn 5 lần Campuchia. 

..chỉ bền vững khi được nâng cấp 
Tuy nhiên, tính ì doanh nghiệp cao nên còn khuynh hướng trông vào chính phủ hỗ trợ. Doanh 
nghiệp Việt Nam hiện chỉ dựa vào nguồn lực thiên phú cơ bản (basic factors endowment) gồm 
tài nguyên và lao động giá rẽ sẳn có mà chưa chú trọng phát triển nguồn lực nâng cao (advanced 
factors) gồm đội ngũ kỹ sư mạnh có năng suất và lao động có kỹ năng. Hơn nữa, nguồn lực cơ 
bản chỉ có vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh ban đầu. Các quốc gia gặp bất 
lợi về nguồn lực cơ bản (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore) hoặc quốc gia mà ‘rừng 
vàng-biển bạc’ không còn, sẽ chịu áp lực nâng cấp nguồn lực nâng cao. Theo ước tính chỉ 30% 
doanh nghiệp Việt Nam sẳn sàng nâng cấp nguồn lực. 

..chỉ bền vững khi chiến lược tiếp cận được thị trường toàn cầu-kết nối với nguồn 
lực lợi thế bên ngoài. 

Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh Việt Nam chỉ dựa vào vốn bên ngoài và nhập khẩu đầu vào mà 
không dựa vào năng suất nên chỉ dừng ở mô hình “lâu đài trên cát”. Lợi ích quan trọng nhất để 
tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam là nhận chuyển giao công nghệ từ các công ty đa 
quốc gia nhưng chỉ số chuyển giao công nghệ FDI trong AEC của Việt Nam chỉ trên Myanmar, 
thấp hơn Lào, Campuchia. Hơn nữa, một số ngành công nghiệp được bảo hộ rất lâu, như xe hơi, 
nhưng có công nghiệp phụ trợ không phát triển nên tỷ lệ nội địa hóa kém và đánh mất cơ hội 
trước Thái Lan và Indonesia trong việc gắn kết vào chuỗi giá trị toàn cầu cùa các công ty đa quốc 
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gia. Ngay Campuchia cũng kết nối thành công với nguồn ngoại lực và sản xuất thương hiệu xe 
Ankor có tiềm năng cạnh tranh với các mẩu xe giá rẽ ở AEC. Theo xếp hạng WB thì Chỉ số năng 
lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam kém, chỉ được xếp trên Lào, Campuchia và Myanmar – nhóm 
góp khoảng 4% GDP toàn AEC. Nhóm có năng lực cạnh tranh hơn Việt Nam chiếm đến 88% 
GDP toàn AEC  

 

Nguồn: World Bank - WEF 2014 

 

3. Khuyến nghị chính sách 
Các khía cạnh cần quan tâm để nâng cấp và duy trì lợi thế cạnh tranh cùa Việt Nam gồm: 

Chiến lược doanh nghiệp và vai trò của chính phủ:  

Doanh nghiệp cần tìm hiểu dòng thuế nào của Việt Nam có lộ trình 2015, dòng thuế nào có hiệu 
lực 2018 và sau năm 2018 còn dòng thuế nào để cân bằng giữa chiến lược chi phí thấp với chiến 
lược dị biệt. Về thương mại điện tử, doanh nghiệp phải nâng cao năng lực mạng truyền thông và 
đảm bảo tính liên tác và giá dịch vụ viễn thông nên ở mức hợp lý cho người tiêu dùng. Chính 
phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao  ứng dụng thương mại điện tử và tạo khuôn khổ pháp lý 
mới cần có khả năng thích ứng và đủ linh hoạt để thích nghi được các biến đổi công nghệ AEC. 

Đối thủ cạnh tranh và vai trò của chính phủ 

Sự hiện diện nhiều đối thủ tạo áp lực doanh nghiệp phải luôn đổi mới và sáng tạo, nâng cấp 
nguồn nhân lực, tăng đầu tư R&D, cắt giảm chi phí và có chiến lược kinh doanh hiệu quả. Các 
quốc gia dẫn đầu lợi thế cạnh tranh thường có số lượng lớn các đối thủ trong nước có khả năng 
cạnh tranh mạnh trong ngành công nghiệp đang xét, chẳng hạn các doanh nghiệp trong ngành 
hóa chất của Đức.  Tuy nhiên tại AEC, áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là 
doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98% (gồm 2% vừa và 96% nhỏ và siêu nhỏ) là khó cạnh tranh 
ngang với các công ty đa quốc gia của Singapore hoặc Malaysia vì các công ty này có thể lạm 
dụng vị trí thống lĩnh để thiết lập mức giá trên thị trường. Trong ngắn hạn, chính phủ cần có cơ 
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chế ngăn ngừa và hạn chế những hành vi cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến thống lĩnh thị 
trường, trong dài hạn cần có chiến lược giảm dần sự phụ thuộc của doanh nghiệp trong nước vào 
các công ty đa quốc gia.                 	

 Nguồn lực thiên phú và vai trò của chính phủ 

Lợi thế cạnh tranh thời kỳ đầu hội nhập của Việt Nam dựa nhiều vào nguồn lực cơ bản gồm các 
ngành công nghiệp thâm dụng lao động và tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên các nguồn lực này 
hiện nay không còn hoặc không phù hợp cho việc nâng cấp lợi thế cạnh tranh quốc gia. Chính 
phủ cần tập trung phát triển nguồn lực nâng cao bằng cách nâng cấp nhân lực tập trung vào đào 
tạo, năng suất và doanh nghiệp hướng về các sản phẩm khác biệt, cần nhiều nhân lực với các kỹ 
năng khác nhau hợp tác sản xuất. Việc phát triển này là quan trọng khi các quốc gia càng cải 
thiện độ phức tạp của nền kinh tế (Economic Complexities) thì càng có nhiều tiềm năng phát 
triển cao (Ricardo H. 2013) Cần lập các cơ quan chuyên trách về nhân lực trình độ cao. Các cơ 
quan chức năng thường xuyên thu thập thông tin cung - cầu nhân lực; đặc biệt là của các công ty 
đa quốc gia.  

Cơ hội hội nhập kinh tế và vai trò của chính phủ 

Hiệu quả kinh tế nhờ quy mô, mở rộng thương mại nội vùng và chuyên môn hóa các sản phẩm 
có lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và hoạt động hiệu quả. Tự do hóa 
thương mại theo AFTA thì lợi ích chỉ vài % GDP mỗi năm. Đẩy mạnh hội nhập AEC thì lợi ích 
sẽ tăng, lợi ích sẽ lớn hơn nhờ hội nhập RCEP khi lộ trình thực thi TPP 2016 đang gặp bất lợi từ 
Hoa Kỳ-thành viên quan trọng nhất. Chính phủ cần linh hoạt phổ biến thông tin và lộ trình hội 
nhập AEC, RCEP để doanh nghiệp cân bằng hợp lý chiến lược kinh doanh từ thị trường các 
nước phát triển thuộc TPP sang các nền kinh tế mới nổi thuộc ACE và RCEP. Cơ quan quản lý 
cần: (i) hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường, hoàn thiện chính sách phát triển đồng bộ, 
liên thông thị trường lao động và (ii) làm thay đổi tâm lý ngại tiếp xúc với công quyền của doanh 
nghiệp để tận dụng cơ hội hội nhập như ưu đãi về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hay nguyên liệu. 
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