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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Cuốn sách Hành trình tiến đến thịnh vượng của châu Á:
Chính sách, thị trường và công nghệ trong 50 năm qua là bức
tranh toàn cảnh về hành trình 50 năm phát triển ngoạn mục,
trong đó nêu bật những thành tựu xuất sắc, các hạn chế còn tồn
tại trên nhiều lĩnh vực, cũng như triển vọng tương lai của 46 nền
kinh tế thành viên đang phát triển của Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB) nằm ở các khu vực Trung Á, Đông Á, Nam Á,
Đông Nam Á và Thái Bình Dương, kết hợp tham khảo kinh
nghiệm của 3 nền kinh tế phát triển ấn tượng là Ôxtrâylia, Nhật
Bản và Niu Dilân, do ADB xuất bản nguyên gốc bằng tiếng Anh
vào đầu năm 2020.

Với 15 chương nội dung, một phần Phụ lục chi tiết, cùng
nhiều bảng, hình và hộp xen kẽ trong từng chương sách nhằm
minh họa và cụ thể hóa nội dung của từng ngành nghề, từng lĩnh
vực và từng vấn đề được đặt ra, mỗi chương sách (ngoại trừ
Chương 1 là chương tổng hợp, khái quát nội dung sách) sẽ bàn
về một vấn đề riêng biệt, ví dụ như chuyển đổi cơ cấu, nông
nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, giới tính, cơ sở hạ tầng,
thương mại - đầu tư - mở cửa, giảm nghèo và phân bổ thu nhập,
môi trường và khí hậu,… trong đó có tham chiếu đến các nền
kinh tế châu Á và Thái Bình Dương liên quan là thành viên của ADB.

Qua tập hợp dữ liệu đồ sộ bao gồm vô số thông tin, số liệu
từ các nguồn tham khảo đáng tin cậy của Liên hợp quốc, ADB,
Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), các cơ quan,
tổ chức nghiên cứu, các học giả và chuyên gia uy tín trên toàn thế
giới, cuốn sách là minh chứng sống động và rõ nét về “hành trình
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tiến đến thịnh vượng” của khu vực châu Á và Thái Bình Dương,
trong đó trọng tâm là quá trình tăng trưởng và chuyển đổi đột
phá về thể chế và chính sách của khu vực, những yếu tố và
những mốc son nổi bật góp phần tạo nên thành tựu trên nhiều
lĩnh vực của các nền kinh tế khu vực. Bên cạnh đó, cuốn sách
cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức to lớn còn hiện hữu trên
thế giới nói chung, khu vực châu Á và Thái Bình Dương nói riêng,
đặc biệt là các vấn đề suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu,
khủng hoảng tài chính, tác động của các chuỗi giá trị toàn cầu,
các công nghệ mới,…

Chắc chắn rằng, với tầm vóc của một công trình nghiên cứu
công phu và toàn diện về hành trình phát triển nửa thế kỷ của khu
vực châu Á và Thái Bình Dương, cuốn sách Hành trình tiến đến
thịnh vượng của châu Á: Chính sách, thị trường và công nghệ trong
50 năm qua sẽ là tài liệu tham khảo rất có giá trị cho các cơ quan,
tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia và đặc biệt là các nhà hoạch
định chính sách phát triển của Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 5 năm 2021
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
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LỜI NÓI ĐẦU

Năm 1966, khi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được
thành lập, châu Á và Thái Bình Dương còn là một khu vực rất
nghèo. Vào thời điểm đó, việc có đủ thức ăn cho số lượng dân số
lớn và ngày càng tăng là một trong những thách thức lớn nhất.
Nửa thế kỷ sau, châu Á đã nổi lên như một trung tâm năng động
toàn cầu.

Năm mươi năm trước, vẫn còn có những bi quan về triển
vọng của công cuộc công nghiệp hóa và phát triển trên diện rộng
của châu Á. Khi bắt đầu hiện đại hóa đất nước vào cuối thế kỷ
XIX, Nhật Bản đang trong giai đoạn tăng trưởng cao thời hậu
chiến tranh, nhưng nhìn chung quốc gia này được coi là một
trường hợp ngoại lệ. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung
Quốc)* lúc đó đang bước vào thời kỳ hỗn loạn của Đại cách mạng
văn hóa. Tăng trưởng tại Ấn Độ bị kìm hãm bởi những ý tưởng
xã hội chủ nghĩa về kế hoạch hóa tập trung và chính sách “thay
thế nhập khẩu”. Tại Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc,
Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc), sau này được biết đến như
là các nền kinh tế công nghiệp mới (NIEs), tăng trưởng bắt đầu
đi lên, nhưng tương lai của họ vẫn còn chưa rõ rệt. Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời vào năm 1967 với năm
thành viên ban đầu dựa trên mục tiêu thúc đẩy hòa bình khu vực.

* Trong phạm vi cuốn sách này, khi “Trung Quốc” đứng riêng biệt
(không có các từ “Hồng Công”, “Đài Loan” hay “Ma Cao” đứng trước) thì
được hiểu là nước “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” (BT).
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Tuy nhiên, các nền kinh tế ASEAN đã không thúc đẩy tăng trưởng
mạnh mẽ dựa trên cải cách và mô hình “đàn nhạn bay”. Các nước
Trung Á vẫn thuộc hệ thống Xôviết trước đây. Nhiều quốc gia
trong khu vực chịu sự xung đột và bất ổn chính trị.

Hiệu quả hoạt động của khu vực trên hành trình tiến đến
sự thịnh vượng trong 50 năm qua đã vượt mong đợi căn cứ vào
bất kỳ tiêu chí đánh giá nào - dù là tăng trưởng kinh tế, chuyển
đổi cơ cấu, giảm nghèo hoặc cải thiện y tế và giáo dục. Năm 1960,
tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của khu
vực châu Á đang phát triển ở mức 330 USD (tính theo đôla Mỹ
không đổi năm 2010). Năm 2018, con số này tăng lên 4.903 USD,
tăng gần 15 lần, trong khi GDP bình quân đầu người toàn cầu tăng
gấp ba lần so với cùng kỳ. Kết quả là tỷ trọng GDP của khu vực so
với toàn cầu đã tăng từ 4% lên 24%; nếu tính cả Nhật Bản, Ôxtrâylia
và Niu Dilân thì tăng từ 13% lên 34%.

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thành công của nền
kinh tế khu vực châu Á sau chiến tranh?

Theo nội dung thảo luận tại Chương 1, quan điểm của cuốn
sách này là không có “Đồng thuận châu Á”. Các chính sách mà
châu Á theo đuổi có thể được giải thích bằng các lý thuyết kinh
tế tiêu chuẩn. Và những chính sách này không quá khác biệt so
với những gì được gọi là “Đồng thuận Washington”. Điều làm
nên sự khác biệt là nhiều nước châu Á đã áp dụng một cách tiếp
cận thực tế để triển khai các chính sách này.

Các nước châu Á thực hiện tự do hóa nhập khẩu, mở cửa
đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, bãi bỏ quy định trong khu
vực tài chính và tự do hóa tài khoản vốn theo cách dần dần và
tuần tự hơn. Chẳng hạn, các nước biết rằng tự do hóa dòng vốn
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nên được thực hiện sau khi khu vực tài chính trong nước đã phát
triển đầy đủ.

*  *  *  *  *

Trong nửa thế kỷ qua, dân số tăng nhanh cho phép nhiều
quốc gia châu Á được hưởng “lợi tức nhân khẩu học”* nhờ tỷ lệ
dân số trong độ tuổi lao động tăng. Trong khoảng thời gian này,
châu Á có môi trường kinh tế đối ngoại thuận lợi nhờ mở cửa
thương mại và cơ chế đầu tư của các nước phát triển. Các quốc
gia châu Á được hưởng lợi lớn từ tiến bộ công nghệ và toàn cầu
hóa với tốc độ nhanh chóng, đặc biệt là trong những thập kỷ gần
đây. Hơn nữa, quá trình “hội tụ” tạo ra cơ hội tăng trưởng nhanh
cho các nền kinh tế có thu nhập thấp.

Tuy nhiên, ngay cả với các đặc điểm nhân khẩu học và điều
kiện bên ngoài thuận lợi, thì quá trình tăng trưởng kinh tế không
tự động diễn ra. Cuốn sách này cho rằng, thành công về kinh tế
của châu Á sau chiến tranh phần nhiều là nhờ việc tạo ra các
chính sách hiệu quả và thể chế mạnh mẽ. Thành công này đến từ
chủ nghĩa thực dụng trong việc lựa chọn chính sách của các
chính phủ, từ khả năng rút ra bài học qua những thành tựu và
sai lầm của chính mình cũng như của các nước khác, và từ tính
quyết đoán trong việc áp dụng các cải cách. Ở nhiều nước, tầm
nhìn rõ ràng về tương lai được các nhà lãnh đạo cấp tiến dẫn dắt
và được chia sẻ rộng rãi trong các nhóm xã hội là yếu tố tạo ra sự
khác biệt, đặc biệt là khi quốc gia đó được hỗ trợ bởi một bộ máy
công quyền có trình độ.

Trong khi có khác biệt giữa các quốc gia về sự phối hợp và
thời gian triển khai các chính sách, với những rào cản và sự đảo lộn

* Tiềm năng tăng trưởng kinh tế đến từ sự thay đổi về cơ cấu tuổi của
dân số một quốc gia (BT).
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đôi khi xảy ra, các nền kinh tế châu Á thành công đã theo đuổi
những chính sách cần thiết để tăng trưởng bền vững. Theo thời
gian, các nước áp dụng chính sách thương mại và đầu tư cởi mở,
tạo điều kiện cho hiện đại hóa nông nghiệp và chuyển đổi công
nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy tiến bộ công nghệ, đầu tư vào giáo dục và
y tế, huy động nguồn lực tiết kiệm trong nước cao cho đầu tư sản
xuất, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, theo đuổi các chính sách
kinh tế vĩ mô lành mạnh và thực hiện các chính sách nhằm giảm
nghèo và đạt mục tiêu bao trùm.

*  *  *  *  *

Từ lâu tôi đã cảm nhận rằng, những thảo luận về thành
công trong lĩnh vực kinh tế của châu Á thường quá đơn giản.
Nhiều học giả, đặc biệt là các học giả ở ngoài khu vực châu Á, có
xu hướng chú trọng quá mức đến vai trò dẫn dắt và can thiệp
mạnh mẽ của nhà nước. Tuy nhiên, thành công của châu Á chủ
yếu dựa vào thị trường và khu vực tư nhân là động cơ tăng
trưởng. Các nền kinh tế bắt đầu phát triển nhanh hơn khi chuyển
đổi từ chính sách can thiệp của nhà nước sang định hướng thị
trường, trong khi các chính phủ tiếp tục đóng vai trò chủ động
trên một số lĩnh vực.

Chính sách theo định hướng thị trường được hỗ trợ bởi
truyền thống thương mại và công nghệ lâu đời ở nhiều quốc gia
châu Á. Trong thời kỳ hiện đại hóa Minh Trị tại Nhật Bản (1868-
1912), trong khi chính phủ tạo ra các thể chế hiện đại theo mô
hình phương Tây và các ngành công nghiệp thí điểm, thì nhiều
tuyến đường sắt đã được khu vực tư nhân trong nước triển khai
xây dựng. Ở Nhật Bản, các công ty tư nhân luôn là những nhà
cung cấp điện. Ở Trung Quốc và Ấn Độ đầu thế kỷ XX, các ngành
công nghiệp do các nhà tư bản trong nước dẫn dắt đã phát triển
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thịnh vượng ở các lĩnh vực như dệt may, giấy, dược phẩm, thép
và đóng tàu.

Nhiều quốc gia châu Á đã theo đuổi “chính sách công
nghiệp có mục tiêu” để hỗ trợ quá trình công nghiệp hóa, sử
dụng thuế quan, trợ cấp, tín dụng ưu đãi và những ưu đãi về
thuế. Một số chính sách đã thành công, trong khi những chính
sách khác thì ngược lại. Theo thời gian, các chính sách công
nghiệp ở châu Á đã phát triển theo hướng ít can thiệp hơn, chẳng
hạn như chính sách thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D).
Đối với chính sách công nghiệp có mục tiêu, nếu sử dụng không
tốt, có thể dẫn đến “hành vi trục lợi”, cạnh tranh không lành
mạnh và không hiệu quả. Tuy nhiên, ngày nay nhiều người đồng
thuận cho rằng, chính sách công nghiệp có thể có hiệu quả nếu
được sử dụng một cách khôn ngoan, đặc biệt là ở những giai
đoạn phát triển ban đầu. Đây là trường hợp của nhiều nước phát
triển hiện nay, trong đó có Pháp, Đức và Mỹ. Chính sách công
nghiệp có thể có nhiều khả năng thành công khi thúc đẩy cạnh
tranh và được thực hiện một cách minh bạch với mục tiêu chính
sách và điều khoản hết hiệu lực rõ ràng.

Các chính sách thương mại định hướng xuất khẩu cũng
thường được nhấn mạnh, chú trọng quá mức và bị hiểu sai. Ngay
từ sớm, Nhật Bản và NIEs đã thông qua các chính sách định
hướng xuất khẩu. Tuy nhiên, những chính sách này nên được
gọi là chính sách “hướng ngoại”, do chúng đẩy mạnh xuất khẩu
để thu về ngoại hối giúp nhập khẩu nhiều hơn, trong đó có tài
nguyên thiên nhiên, tư liệu sản xuất và công nghệ. Trên thực tế,
Nhật Bản phát sinh thâm hụt tài khoản vãng lai liên tục cho đến
giữa thập niên 1960 và đôi khi phải thắt chặt các chính sách kinh
tế vĩ mô. Nhiều quốc gia châu Á đang phát triển khác đi theo mô
hình của NIEs, bắt đầu từ việc thay thế nhập khẩu. Chiến lược
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thay thế nhập khẩu đã được các nước đang phát triển áp dụng
rộng rãi trong thời kỳ hậu chiến, chịu ảnh hưởng của các tư
tưởng xã hội chủ nghĩa và mong muốn tự lực sau khi giành được
độc lập từ các cường quốc thực dân. Nhưng theo chiến lược này,
bảo hộ thương mại, sự thiếu cạnh tranh và việc tỷ giá hối đoái
được thiết lập ở mức cao hơn giá trị thực dẫn đến tình trạng thiếu
hiệu quả nghiêm trọng và thậm chí đã có lúc gây ra khủng hoảng
cán cân thanh toán, đặc biệt là tại khu vực Mỹ Latinh.

*  *  *  *  *

 Theo tôi, suy ngẫm về các nguyên nhân giải thích sự thành
công của châu Á thời kỳ sau chiến tranh dựa trên kinh nghiệm
của các nền kinh tế thành viên sẽ là một nhiệm vụ quan trọng
của ADB. Năm 2015, khi bắt đầu biên soạn cuốn sách về lịch sử
của ADB với tựa đề Trông đợi vào tương lai của châu Á và Thái Bình
Dương (Banking on the Future of Asia and the Pacific)1, chúng tôi
đã có ý tưởng viết một cuốn tương tự về lịch sử phát triển của
các nền kinh tế châu Á.

Cuốn sách này, Hành trình tiến đến thịnh vượng của châu Á:
Chính sách, thị trường và công nghệ trong 50 năm qua (Asia’s
Journey to Prosperity: Policy, Market, and Technology over 50
Years) thực tế được chấp bút từ năm 2017, sau khi cuốn sách về
lịch sử của ADB được xuất bản và đã được hoàn tất sau gần 3
năm. Nội dung sách mô tả hành trình 50 năm phát triển và
chuyển đổi trên nhiều mặt của châu Á theo 14 chủ đề; nhấn mạnh
tầm quan trọng của chính sách, thị trường và công nghệ đối với
quá trình gặt hái các thành tựu phát triển; bao gồm những kinh
nghiệm của 46 nền kinh tế thành viên đang phát triển của ADB

1. McCawley, P. 2017. Banking on the Future of Asia and the Pacific: 50
Years of the Asian Development Bank. Manila: ADB.
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trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương, bao gồm cả NIEs (đã
từng vay từ ADB trong quá khứ); và thảo luận về kinh nghiệm
của Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân trong trường hợp cần thiết.
Chương 1 là phần tóm tắt tổng quan của 14 chương tiếp theo.

So với nhiều nghiên cứu khác về quá trình phát triển kinh tế
khu vực châu Á như ấn phẩm nổi tiếng của WB năm 1993 mang
tựa đề Điều kỳ diệu mang tên Đông Á (The East Asian Miracle)2,
cuốn sách này có một số điểm khác biệt.

Thứ nhất, cuốn sách đưa ra đánh giá tổng quan về sự
chuyển đổi nhanh chóng của châu Á, không chỉ dừng lại ở NIEs
và một số nước Đông Nam Á (Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan),
trong giai đoạn từ ngay sau chiến tranh cho đến nay. Nội dung
sách ghi lại quá trình chuyển đổi từ các hệ thống kế hoạch hóa
tập trung sang cải cách theo định hướng thị trường và sự tăng
trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Lào, Việt
Nam và các nước Trung Á. Nhiều quốc gia đang phát triển ở
châu Á, trong đó có Bănglađét và Philíppin, đã tập hợp được đà
tăng trưởng từ những năm 2000. Khu vực châu Á đang phát triển,
không kể NIEs, duy trì được mức tăng trưởng hằng năm khoảng
6% (nghĩa là tăng gấp đôi thu nhập trong 12 năm) thậm chí sau
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.

Thứ hai, cuốn sách này xem xét các vấn đề mới nổi và xu
hướng mới của khu vực châu Á và thế giới; thảo luận những
thách thức như biến đổi khí hậu, sức khỏe đại dương và vấn đề
già hóa dân số, cũng như việc ứng phó với khủng hoảng tài chính
châu Á và khủng hoảng tài chính toàn cầu; phân tích tác động
của các chuỗi giá trị toàn cầu, các công nghệ mới như trí tuệ

2. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.
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nhân tạo, sự đa dạng và tầm quan trọng ngày càng gia tăng của
các dịch vụ mới.

Thứ ba, nhiều cán bộ, nhân viên của ADB tại các nền kinh
tế thành viên ở châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu đã tham gia biên soạn
cuốn sách này, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về kinh nghiệm
và quan điểm cân bằng của các quốc gia. Bên cạnh đó, các nhân
sự chuyên môn của ADB cũng góp phần xây dựng các chương
của cuốn sách liên quan đến sức khỏe, giáo dục, giới tính, nông
nghiệp, năng lượng, giao thông, nước, môi trường và khí hậu,
cũng như hội nhập và hợp tác khu vực.

Khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã cố gắng làm cho câu
chuyện trong mỗi chương trở nên dễ đọc và thú vị nhất có thể,
tránh đi sâu vào thảo luận kỹ thuật quá mức trong khi đưa vào các
giai thoại, dữ liệu và ví dụ về các quốc gia khác nhau. Cuốn sách
cũng thảo luận về tiến trình hình thành các ý tưởng phát triển kinh
tế đã tác động đến quá trình hoạch định chính sách trên khắp khu
vực châu Á.

*  *  *  *  *

 Nhiều người cho rằng thế kỷ XXI là “thế kỷ của châu Á”,
nhưng tôi có một chút băn khoăn về điều này, mặc dù vẫn cảm
thấy phấn khởi bởi sự thành công và tầm vóc kinh tế ngày càng
lớn mạnh của châu Á. Dân số châu Á chiếm hơn một nửa dân số
thế giới, vì vậy chúng ta không nên ngạc nhiên khi GDP của
châu Á chiếm hơn một nửa tổng GDP toàn cầu đến năm 2050.
Khu vực châu Á đang phát triển vẫn phải đối mặt với nhiều
thách thức, trong đó có tình trạng nghèo dai dẳng; bất bình đẳng
thu nhập không ngừng gia tăng; khoảng cách lớn về giới tính;
suy thoái môi trường; biến đổi khí hậu (ảnh hưởng nghiêm trọng
đến các quốc đảo ở Thái Bình Dương); và vấn đề tiếp cận y tế -
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giáo dục, điện và nguồn nước uống an toàn còn thiếu. Không có
chỗ cho sự tự mãn.

Trong 50 năm qua, khu vực châu Á chủ yếu sống trong hòa
bình, ngoại trừ những thời kỳ chiến tranh và xung đột ở một số
quốc gia. Hòa bình và ổn định đặt nền tảng cho sự thành công
về kinh tế của châu Á. Các nước cần phải tiếp tục nỗ lực hết sức
để thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường hợp tác trong và ngoài
khu vực.

Những kinh nghiệm và đổi mới của châu Á đã và đang là
nguồn cảm hứng, tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian để khu vực
châu Á trở nên có ảnh hưởng như các nước phương Tây trong 5
thế kỷ qua. Châu Á cần phải tiếp tục nỗ lực để tăng cường các
thể chế, góp phần phát triển khoa học và công nghệ, tham gia với
trách nhiệm lớn hơn vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng
thời thể hiện rõ ràng chính kiến của khu vực. Tôi hy vọng rằng
một châu Á với vai trò lớn hơn sẽ tạo ra một cộng đồng toàn cầu
bao trùm hơn, hội nhập hơn và thịnh vượng hơn.

*  *  *  *  *

 Tôi đánh giá cao những đóng góp to lớn và sự vất vả của
các thành viên trong nhóm biên soạn cuốn sách, đội ngũ quản
lý, ban thư ký và nhân viên các phòng, ban và các chuyên gia
tư vấn của ADB. Tôi xin cảm ơn các học giả trong và ngoài khu
vực châu Á đã cho chúng tôi những nhận xét, đánh giá có giá trị.

Ông Yasuyuki Sawada, Chuyên gia kinh tế trưởng kiêm Vụ
trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế và hợp tác khu vực (ERCD) và
ông Juzhong Zhuang, Cố vấn kinh tế cao cấp tại ERCD, trưởng
nhóm biên soạn, là hai tác giả chính của ấn phẩm này. Bà Niny
Khor, Cố vấn cao cấp của Chủ tịch, đã kiểm tra sát sao các nội
dung và điều phối quá trình biên soạn. Ông Lea Sumulong thuộc
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ERCD đã chỉ đạo ban thư ký, là bộ phận hỗ trợ về kỹ thuật và
nghiên cứu. Sự tận tâm không ngừng của họ và các thành viên
khác trong suốt ba năm qua đã cho ra đời cuốn sách này.

Tôi mong rằng ấn phẩm này sẽ góp phần tổng kết lại lịch
sử phát triển của châu Á trong 50 năm qua một cách toàn diện,
để hiểu rõ hơn về khu vực và thúc đẩy thảo luận nhằm hỗ trợ
giải quyết những thách thức về phát triển còn tồn tại ở châu Á
và trên thế giới.

Takehiko Nakao
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành

Ngân hàng Phát triển Châu Á
Tháng 01 năm 2020
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Cuốn sách Hành trình tiến đến thịnh vượng của châu Á: Chính
sách, thị trường và công nghệ trong 50 năm qua do đội ngũ cán bộ,
nhân viên của ADB biên soạn. Quá trình biên soạn được thực
hiện dưới sự chỉ đạo của một nhóm quản lý, gồm các ông/bà:
Yasuyuki Sawada, Chuyên gia kinh tế trưởng kiêm Vụ trưởng
ERCD và Juzhong Zhuang, Cố vấn kinh tế cao cấp tại ERCD;
Xianbin Yao, Cố vấn cao cấp đặc biệt của Chủ tịch; Niny Khor,
Cố vấn cao cấp của Chủ tịch; và Lei Lei Song, Cố vấn kinh tế khu
vực, Vụ Nam Á. Các thành viên hỗ trợ là các cán bộ quản lý của
ERCD, gồm Abdul Abiad, Edimon Ginting, Rana Hasan, Cyn-
Young Park và Joseph E. Zveglich, Jr.

Chủ tịch Takehiko Nakao đã chỉ đạo quá trình định hình ý
tưởng của cuốn sách, thiết kế cơ cấu các chương sách, cung cấp
thông tin đầu vào dựa trên kinh nghiệm lâu năm và hiểu biết sâu
sắc của ông trong các lĩnh vực phát triển và tài chính quốc tế.
Ông đã dành một lượng thời gian đáng kể với vai trò “chủ biên”
trong quá trình điều phối, chỉnh sửa và hoàn thiện ấn phẩm này.
Nếu không có niềm đam mê của ông, cuốn sách này sẽ không
thể hiện hữu.

Các nhà kinh tế học và các chuyên gia của ERCD được liệt
kê dưới đây, các vụ chuyên ngành thuộc ADB và Viện Nghiên
cứu ADB đã góp phần viết nên các chương trong cuốn sách này,
bao gồm Thomas Abell, Noritaka Akamatsu, Lilia Aleksanyan,
Preety Bhandari, Giovanni Capannelli, Bruno Carrasco, David
Dole, Bruce Dunn, Emma Xiaoqin Fan, Kathleen Farrin, Arjun



xxxiv  NHÓM BIÊN SOẠN

Goswami, Robert Guild, Xuehui Han, Matthias Helble, Shikha Jha,
Yi Jiang, Jong Woo Kang, Fahad Khan, Aiko Kikkawa-Takenaka,
Jamie Leather, Minsoo Lee, Junkyu Lee, Steven Lewis-Workman,
Jayant Menon, Peter Morgan, Keiko Nowacka, Patrick Osewe,
Donghyun Park, Wilhelmina Paz, Daniele Ponzi, Madhavi Pundit,
Rommel Rabanal, David Raitzer, Arief Ramayandi, Michael
Rattinger, Lyaziza Sabyrova, Sonia Chand Sandhu, Manoj Sharma,
Shigehiro Shinozaki, Yun Ji Suh, Sonomi Tanaka, Kiyoshi
Taniguchi, Shu Tian, Duc Tran*, Woochong Um, Paul Vandenberg,
Emma Veve, James Villafuerte, Takashi Yamano, Naoyuki
Yoshino, Yongping Zhai và Bo Zhao.

Các cán bộ, nhân viên của ADB trong khu vực, các bộ phận
khác và các cơ quan đại diện thường trú đã rà soát nội dung bản
thảo, xác nhận các sự kiện, kiểm tra dữ liệu và đưa ra ý kiến góp ý.

Ban thư ký hỗ trợ về nghiên cứu và kỹ thuật, dưới sự chỉ
đạo của Lea Sumulong và Jade Tolentino, cùng các thành viên
gồm Roselle Dime, Reneli Gloria, Geraldine Guarin và Flordeliza
Huelgas. Ban thư ký có sự hỗ trợ của Gemma Estrada, Eugenia
Go, Iva Sebastian-Samaniego và Mara Claire Tayag. Các bảng
biểu trong phần Phụ lục được xây dựng bởi bộ phận Statistics
and Data Innovation Unit (Đơn vị đổi mới dữ liệu và thống kê),
do Kaushal Joshi và Arturo Martinez, Jr. dẫn dắt, với sự hỗ trợ
của Raymond Adofina, Nalwino Billones, Joseph Bulan,
Ephraim Cuya, Madeline Dumaua-Cabauatan, Patricia Georgina
Gonzales, Melissa Pascua, Christian Flora Mae Soco và Mic Ivan
Sumilang. Dữ liệu về giải ngân các khoản vay của ADB do Setijo
Boentaran, Nemia Silvestre và Regina Sy cung cấp. Sheila de
Guzman, Mary Ann Magadia, Maria Melissa dela Paz và Ma.

* Các tên người Việt trong cuốn sách này sẽ được giữ nguyên tên không
có dấu theo bản gốc tiếng Anh để bảo đảm sự chính xác của tên gọi (BT).
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Regina Sibal đã hỗ trợ về mặt hành chính và thư ký trong suốt
quá trình biên soạn cuốn sách.

Vụ Truyền thông, mà Vụ trưởng là Vicky Tan, đã hỗ trợ toàn
bộ quá trình biên soạn sách. Layla Amar, Ma. Theresa Arago,
Albert Atkinson, April Gallega, Cynthia Hidalgo, Alfredo de Jesus,
Noren Jose, Rommel Marilla, Anna Sherwood và Anima Slangen
cũng là những người tham gia vào quá trình này. Anthony
Victoria chỉ đạo việc thiết kế bìa sách. Kevin Nellies và Ralph
Romero thực hiện đồ họa thông tin. Abraham Villanueva và
Angel Villarez thuộc Phòng Dịch vụ hành chính đảm nhiệm phần
bản đồ minh họa. Guy Sacerdoti tư vấn về ngôn ngữ, việc sử dụng
và phong cách của ADB.

Chúng tôi chân thành cảm ơn những đóng góp từ các
chuyên gia tư vấn của ADB, bao gồm Sarah Daway-Ducanes,
Margarita Debuque-Gonzales, Anil Deolalikar, Roselle Dime,
Jonna Estudillo, Ruth Francisco, Jungsuk Kim, Naohiro Kitano,
Joseph Lim, Epictetus Patalinghug, M. G. Quibria, Renato Reside,
Jr., Dennis Trinidad, Marianne Vital, Robert Wihtol và Josef Yap.

Yasuyuki Sawada

Chuyên gia kinh tế trưởng,
Vụ trưởng ERCD

Ngân hàng Phát triển Châu Á

Juzhong Zhuang

Cố vấn kinh tế cao cấp, ERCD
Ngân hàng Phát triển Châu Á
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Trong quá trình biên soạn cuốn sách, Giáo sư Hal Hill (Đại
học Quốc gia Ôxtrâylia) đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích
cho nhóm biên soạn. Giáo sư Jong-Wha Lee (Đại học Hàn Quốc),
cựu Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, đã đọc toàn bộ bản
thảo cuốn sách một cách cẩn thận và đưa ra những ý kiến nhận
xét vô giá.

Nhóm biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ
một nhóm các nhà đánh giá độc lập trước và trong một hội thảo
tại trụ sở của ADB vào tháng 10/2019. Các nhà đánh giá bao
gồm Isher Judge Ahluwalia (Hội đồng nghiên cứu quan hệ kinh
tế quốc tế Ấn Độ), Muhamad Chatib Basri (Đại học Inđônêxia),
Prasenjit K. Basu (REAL-Economics.com), Erik Berglof (Trường
Kinh tế và khoa học chính trị London), John Gibson (Đại học
Waikato), Cielito Habito (Đại học Ateneo de Manila), Hal Hill,
Stephen Howes (Đại học Quốc gia Ôxtrâylia), Yiping Huang
(Đại học Bắc Kinh), Jong-Wha Lee, Tetsuji Okazaki (Đại học
Tokyo), Rakhim Oshakbayev (Trung tâm nghiên cứu ứng dụng
TALAP, Cadắcxtan), Nipon Poapongsakorn (Viện Nghiên cứu
phát triển Thái Lan), Louis Putterman (Đại học Brown), Binayak
Sen (Viện Nghiên cứu phát triển Bănglađét) và Andrew Sheng
(Viện toàn cầu châu Á tại Hồng Công (Trung Quốc)).

Nhóm biên soạn cũng nhận được ý kiến đóng góp của các
bên tham gia một cuộc hội thảo đánh giá tại trụ sở của ADB vào
tháng 02/2018, trong đó có Anil Deolalikar (Đại học California,
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Riverside), Jong-Wha Lee, Norma Mansor (Đại học Malaya),
Keijiro Otsuka (Đại học Kobe), Louis Putterman, Chalongphob
Sussangkarn (Viện Nghiên cứu phát triển Thái Lan) và Jun
Zhang (Đại học Phục Đán).

Cân nhắc đầu tiên về sự ra đời xuất bản phẩm này được lấy
cảm hứng từ các thành viên tham gia một cuộc hội thảo góp ý
(brainstorming) do Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB lúc đó là
Shang-Jin Wei chủ trì tại trụ sở của ADB vào tháng 6/2016.
Những người tham gia gồm có Isher Judge Ahluwalia, Ajay
Chhibber (Đại học George Washington), Suyono Dikun (Đại học
Inđônêxia), Huynh The Du (Trường Quản lý và chính sách công
Fulbright tại Việt Nam), Cielito Habito, Toh Mun Heng (Đại học
Quốc gia Xingapo), Aigul Kosherbayeva (Viện Nghiên cứu kinh
tế, Cadắcxtan), Cassey Lee (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á),
Rebecca Fatima Sta. Maria (Bộ Thương mại quốc tế và Công
nghiệp, Malaixia), Adoracion Navarro (Viện nghiên cứu phát
triển Philíppin), Deepak Nayyar (Đại học Jawaharlal Nehru),
Tetsuji Okazaki và Hyeon Park (Đại học Seoul).
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ABMI Sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á

ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á

ADF Quỹ Phát triển Châu Á

AEC Cộng đồng Kinh tế ASEAN

AFC Khủng hoảng tài chính châu Á

AFTA Khu vực thương mại tự do ASEAN

AI Trí tuệ nhân tạo

AIIB Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á

APEC Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình
Dương

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ASEAN+3 Khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN với Trung
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc

ASEAN+6 Khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN+3 với Ôxtrâylia,
Ấn Độ và Niu Dilân

BIMP-
EAGA

Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN gồm Brunây,
Inđônêxia, Malaixia và Philíppin

BOT Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao
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BPO Thuê ngoài quy trình kinh doanh [Ủy thác dịch
vụ kinh doanh]

CAREC Hợp tác kinh tế khu vực Trung Á

CCT Chuyển tiền có điều kiện

CEDAW Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối
xử với phụ nữ

CGIF Thể thức đầu tư và bảo lãnh tín dụng

CLMV Nhóm các nước Campuchia, Lào, Mianma và Việt
Nam

CMIM Thỏa thuận về đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai

COP Hội nghị giữa các bên

CPC Đảng Cộng sản Trung Quốc

DAC Ủy ban hỗ trợ phát triển

ECAFE Ủy ban kinh tế châu Á và Viễn Đông của Liên
hợp quốc

ESCAP Ủy hội kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương

EU Liên minh châu Âu

FAO Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên
hợp quốc

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FTA Hiệp định thương mại tự do
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G20 Nhóm G20 (gồm 19 nền kinh tế phát triển hàng
đầu và EU)

G7 Nhóm G7 (gồm 7 quốc gia có nền công nghiệp
phát triển hàng đầu)

GATT Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

GCF Quỹ Khí hậu xanh

GDP Tổng sản phẩm trong nước

GEF Quỹ Môi trường toàn cầu

GFC Khủng hoảng tài chính toàn cầu

GHG Khí nhà kính

GMS Tiểu vùng Mê Công mở rộng

GVC             Chuỗi giá trị toàn cầu

IBRD Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế

ICT Công nghệ thông tin và truyền thông

IDA Hiệp hội phát triển quốc tế

IEA Cơ quan năng lượng quốc tế

IFAD Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế

IFI Tổ chức tài chính quốc tế

IGES Viện Chiến lược môi trường toàn cầu

ILO Tổ chức Lao động quốc tế
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IMF Quỹ Tiền tệ quốc tế

IMT-GT Tam giác tăng trưởng Inđônêxia, Malaixia, Thái
Lan

IRRI Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế

Lao PDR  Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

MDB Ngân hàng phát triển đa phương

MNC Tập đoàn đa quốc gia

NDC Đóng góp do quốc gia tự quyết định

NGO Tổ chức phi chính phủ

NIEs Các nền kinh tế công nghiệp mới

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

PACER Hiệp định Thái Bình Dương về quan hệ kinh tế
chặt chẽ hơn

PICTA Hiệp định thương mại của các quốc đảo Thái
Bình Dương

PNG Papua Niu Ghinê

PPP Quan hệ đối tác công - tư [Chương 8]

PPP Ngang giá sức mua [Chương 11 và Phụ lục 15]

PRC Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
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R&D Nghiên cứu và phát triển

RCEP Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

RCI Hội nhập và hợp tác khu vực

ROK Hàn Quốc

SAARC Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á

SASEC Hợp tác kinh tế Tiểu khu vực Nam Á

SDG Mục tiêu phát triển bền vững

SEZ Đặc khu kinh tế

SMEs Doanh nghiệp nhỏ và vừa

SOE Doanh nghiệp nhà nước

STEM Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học

TFP Năng suất yếu tố tổng hợp

TVET Giáo dục và đào tạo nghề

UHC Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

UK Vương quốc Anh

UN Liên hợp quốc

UNCTAD  Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát
triển

UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
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UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp
quốc

UNFCCC Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi
khí hậu

UNFPA Quỹ Dân số Liên hợp quốc

UNICEF  Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

US Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

WHO Tổ chức Y tế thế giới

WTO Tổ chức Thương mại thế giới



ĐỊNH NGHĨA

Các nền kinh tế được thảo luận trong cuốn sách Hành trình
tiến đến thịnh vượng của châu Á: Chính sách, thị trường và công nghệ
trong 50 năm qua được phân loại theo nhóm địa lý hoặc chủ đề
phân tích như sau:

 Khu vực châu Á đang phát triển bao gồm 46 nền kinh tế
thành viên đang phát triển của ADB, được tiếp tục phân
thành nhóm các khu vực Trung Á, Đông Á, Nam Á, Đông
Nam Á và Thái Bình Dương. Mặc dù ngày nay Hồng Công
(Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung
Quốc) đều là những nền kinh tế có thu nhập cao, song họ
đã từng nhận các khoản vay từ ADB và được phân loại vào
nhóm “các nền kinh tế thành viên đang phát triển” tại ADB.

 Trung Á bao gồm Ácmênia, Adécbaigian, Grudia, Cadắcxtan,
Cưrơgưxtan, Tátgikixtan, Tuốcmênixtan và Udơbêkixtan (8
nền kinh tế).

 Đông Á bao gồm Hồng Công (Trung Quốc), Mông Cổ, Trung
Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) (5 nền kinh tế).

 Nam Á bao gồm Ápganixtan, Bănglađét, Butan, Ấn Độ,
Manđivơ, Nêpan, Pakixtan và Xri Lanca (8 nền kinh tế).

 Đông Nam Á bao gồm Brunây, Campuchia, Inđônêxia, Lào,
Malaixia, Mianma, Philíppin, Xingapo, Thái Lan và Việt Nam
(10 nền kinh tế).

 Thái Bình Dương bao gồm Quần đảo Cook, Maicrônêxia,
Phigi, Kiribati, Quần đảo Mácsan, Nauru, Niuê, Palau,
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Papua Niu Ghinê, Xamoa, Quần đảo Xôlômôn, Timo Lexte,
Tônga, Tuvalu và Vanuatu (15 nền kinh tế).

 Các nước châu Á phát triển bao gồm Ôxtrâylia, Nhật Bản
và Niu Dilân.

 Châu Á và Thái Bình Dương bao gồm các nước châu Á
đang phát triển và các nước châu Á phát triển.

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm 10
nước tương tự đã được liệt kê trong nhóm khu vực Đông
Nam Á.

 Các nền kinh tế công nghiệp mới (NIEs) bao gồm Hồng
Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan
(Trung Quốc).

 Mỹ Latinh và vùng Caribê, Trung Đông và Bắc Phi, các
nước châu Phi cận Xahara và Tổ chức hợp tác và phát triển
kinh tế (OECD) tuân theo cách phân loại của WB.
Trừ khi có ghi chú khác, ký hiệu “$” và từ "đôla" có nghĩa

là “đôla Mỹ” hoặc “USD”. Cuốn sách Hành trình tiến đến thịnh
vượng của châu Á: Chính sách, thị trường và công nghệ trong 50 năm
qua sử dụng dữ liệu có sẵn tính đến ngày 15/10/2019.
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CHƯƠNG 1

50 NĂM PHÁT TRIỂN
CỦA CHÂU Á

Cuốn sách này khái quát lịch sử hành trình phát triển
tiến đến thịnh vượng trên nhiều mặt của khu vực châu Á đang
phát triển trong nửa thế kỷ qua; tập trung vào quá trình tăng
trưởng và chuyển đổi ấn tượng của khu vực, khám phá các
yếu tố đóng góp quan trọng, đồng thời mô tả những biến động
lớn ở các quốc gia theo thời gian. Cuốn sách chắt lọc những
bài học về chính sách và ý nghĩa của chúng đối với tương lai.
Nội dung sách chủ yếu bàn về kinh nghiệm của khu vực châu
Á đang phát triển với 46 nền kinh tế thành viên đang phát
triển của ADB trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương, bao
gồm Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài
Loan (Trung Quốc). Trong trường hợp có liên quan, nội dung
thảo luận cũng sẽ bao gồm cả 3 quốc gia phát triển trong khu
vực là Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân và sẽ quay trở lại thời
điểm những năm 1950 hoặc trước đó.

1.1. Tốc độ tăng trưởng và sự giảm nghèo nhanh chóng của
châu Á trong nửa thế kỷ qua

Khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã phát triển ngoạn
mục trong nửa thế kỷ qua, vượt qua mọi kỳ vọng trên bất kỳ
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phương diện nào - tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu, giảm
nghèo, hay y tế và giáo dục. Nếu trong những năm 1960, về cơ
bản đây là một khu vực nông nghiệp, nông thôn và có thu nhập
thấp, hầu hết các nền kinh tế trong khu vực phải vật lộn để có
đủ lương thực - thực phẩm cho số dân không ngừng gia tăng,
thì ngày nay khu vực này đã phát triển thành một phân xưởng
sản xuất toàn cầu với các mặt hàng xuất khẩu đa dạng, năng
lực đổi mới ngày càng tăng, các thành phố phát triển rực rỡ và
quy mô lực lượng lao động có tay nghề cũng như tầng lớp trung
lưu liên tục lớn mạnh.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người hằng năm
của khu vực châu Á đang phát triển đạt mức 4,7% từ năm 1960
đến 2018, là tỷ lệ cao nhất so với các khu vực khác trên toàn thế
giới (xem Bảng 1.1). Tỷ lệ tăng trưởng đã tăng tốc từ mức 2,2%
trong thập niên 1960 lên 6,2% vào những năm 2000 trước khi
giảm nhẹ xuống 5,5% trong giai đoạn 2010-2018. Năm 1960, GDP
bình quân đầu người của khu vực ở mức 330 USD (tính theo
đôla Mỹ không đổi năm 2010). Đến năm 2018, con số này đã tăng
lên đến 4.903 USD, tăng gần 15 lần, trong khi GDP bình quân đầu
người toàn cầu chỉ tăng gần 3 lần (xem Bảng 1.2). Do đó, tỷ lệ
đóng góp của khu vực châu Á đang phát triển vào GDP toàn cầu
đã tăng từ 4,1% lên 24,0%; tỷ lệ đóng góp của khu vực tăng từ
13,4% đến 33,5% nếu bao gồm cả Nhật Bản, Ôxtrâylia và Niu
Dilân (xem Hình 1.1).
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Bảng 1.1: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân
đầu người hằng năm

(%)

... = dữ liệu không có sẵn, ( ) = giá trị âm, 0,0 = giá trị nhỏ hơn 1/2 đơn vị được sử dụng, GDP =
Tổng sản phẩm trong nước, NIEs = Các nền kinh tế công nghiệp mới, OECD = Tổ chức hợp tác
và phát triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb (truy cập ngày 02/8/2019); WB.
World Development Indicators. https://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019); và ước
tính của ADB.
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Bảng 1.2: GDP bình quân đầu người
(tính theo đôla Mỹ không đổi năm 2010)

... = dữ liệu không có sẵn, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, OECD = Tổ chức hợp tác và phát
triển kinh tế, TQ = Trung Quốc.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb/ (truy cập ngày 02/8/2019);
WB. World Development Indicators. https://data. worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019); UN,
Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World Population
Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp/ (truy cập ngày 23/8/2019); ước
tính của ADB; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate-General of Budget, Accounting
and Statistics.
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Hình 1.1: Tỷ lệ đóng góp vào GDP toàn cầu,
các năm 1960 và 2018

GDP = Tổng sản phẩm trong nước
Lưu ý: Đối với mốc thời gian năm 1960, dữ liệu của Trung Đông và Bắc Phi là dữ liệu năm
1968 và dữ liệu của Niu Dilân là dữ liệu năm 1970. Tỷ lệ đóng góp được tính toán bằng cách
sử dụng GDP theo đôla Mỹ không đổi năm 2010.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb (truy cập ngày 02/8/2019);
and WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org (truy cập ngày
02/8/2019).
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Sự tăng trưởng mang tính hiện tượng của khu vực châu Á
đang phát triển diễn ra song hành với quá trình chuyển dịch cơ
cấu mạnh mẽ. Trong những năm 1960, hơn 2/3 lực lượng lao
động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tự cung tự cấp. Ngày
nay, hơn 65% người lao động làm việc trong các ngành công
nghiệp và dịch vụ, tỷ lệ này ở mức 85-95% tại một số nền kinh
tế (như Cadắcxtan, Malaixia, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung
Quốc)). Là một trong số các khu vực mở cửa nhất trên thế giới,
khu vực châu Á đang phát triển chiếm 30,7% giá trị xuất khẩu
và 29,3% giá trị nhập khẩu toàn cầu, thu hút được 35,9% đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu vào khu vực năm 2018. Trong
những năm 1960, châu Á chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nông
nghiệp, các mặt hàng sơ cấp và các sản phẩm công nghiệp nhẹ,
như hàng dệt may. Ngày nay, khu vực này nổi tiếng với tên gọi
“Công xưởng châu Á”, là nơi sản xuất và xuất khẩu đa dạng các
loại hàng hóa tinh vi và sáng tạo như ô tô, máy tính, điện thoại
thông minh, máy công cụ và rôbốt.

Lĩnh vực giao thông vận tải và năng lượng được đầu tư
mạnh mẽ đã góp phần cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng trong
khu vực. Tỷ lệ điện khí hóa tại khu vực châu Á đang phát triển
đã đạt 90%. Khu vực này hiện đang vận hành 3/4 mạng lưới
đường sắt cao tốc toàn cầu. Bước tiến công nghệ, đặc biệt là
những thành tựu về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT),
đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các ngành dịch vụ có giá trị gia
tăng cao tại khu vực châu Á đang phát triển trong những năm
gần đây. Hiện nay, rất nhiều tên tuổi khổng lồ về thương mại
điện tử và công nghệ đang hiện diện trong khu vực.

Khu vực châu Á đang phát triển cũng đã gia tăng mức độ
đô thị hóa với gần một nửa dân số sinh sống tại các thành phố
vào năm 2018, tăng từ mức 20% năm 1960. Tăng trưởng kinh tế
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và đô thị hóa đã tạo ra một tầng lớp trung lưu ngày càng lớn
hơn, tạo nên “Thị trường châu Á”. Ngày nay, tiêu thụ nội địa
mạnh mẽ từ những khách hàng mới này đã tạo động lực tăng
trưởng cho các nền kinh tế châu Á đang phát triển cũng như
cho thế giới.

Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu nhanh chóng
đã cải thiện đáng kể các chỉ số phát triển chung của khu vực,
mặc dù vẫn còn tồn tại khoảng cách với các quốc gia thuộc
OECD (xem Bảng 1.3). Ví dụ, tỷ lệ nghèo đói cùng cực đã giảm
từ 68,1% năm 1981 xuống còn 6,9% năm 2015, tính theo chuẩn
nghèo quốc tế ở mức 1,9 USD mỗi ngày dựa trên ngang giá sức
mua (PPP) năm 2011. Tuổi thọ trung bình đã tăng từ 45 tuổi vào
năm 1960 lên 71,8 tuổi vào năm 2018. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh
giảm từ 137,8 trường hợp tử vong xuống còn 26,2 trường hợp
trong số 1.000 ca sinh ra trong giai đoạn 1960-2018. Số năm đi
học trung bình của những người ở độ tuổi 20-24 tăng từ 3,5 năm
vào năm 1960 lên 8,9 năm vào năm 2010.

Bảng 1.3: Các chỉ số phát triển

… = dữ liệu không có sẵn, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Tỷ lệ nghèo là chỉ tỷ lệ nghèo cùng cực với 1,9 USD/ngày tính theo chuẩn nghèo quốc tế
dựa trên PPP năm 2011 đối với các năm 1981, 2002 và 2005. Tuổi thọ nghĩa là thời gian sống kể
từ khi sinh ra tính theo năm. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đề cập số trẻ sơ sinh tử vong tính trên



8  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 1

1.000 trẻ được sinh ra. Số năm đi học trung bình của những người trong độ tuổi 20-24; dữ liệu
năm 2018 sử dụng dữ liệu năm 2010.
Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp/ (truy cập ngày
23/8/2019); WB. PovcalNet Database. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx
(truy cập ngày 28/9/2019); WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org
(truy cập ngày 30/9/2019); and Barro, R., and J.-W. Lee. Database Version 2.2.
http://www.barrolee.com (truy cập ngày 30/9/2019).

Mặc dù đã có những thành công, song khu vực châu Á
đang phát triển vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, như sẽ
được đề cập trong mục 1.5. Các vấn đề ưu tiên mà chính phủ
cần giải quyết bao gồm nghèo đói dai dẳng; bất bình đẳng thu
nhập gia tăng; khoảng cách giới vẫn còn lớn; suy thoái môi
trường và biến đổi khí hậu; tiếp cận các lĩnh vực giáo dục, y tế,
điện và nước uống an toàn. Không có chỗ cho sự tự mãn.

1.2. Điều gì giải thích cho thành công về kinh tế của châu Á?

Theo Angus Maddison1, khu vực châu Á đã chiếm khoảng
2/3 tổng GDP toàn cầu (tính theo PPP) kể từ khi bắt đầu ghi
chép lại lịch sử cho đến đầu thế kỷ XIX, phản ánh thực tế dân số
lớn và năng suất tương đối cao. Sau cuộc Cách mạng công
nghiệp khởi nguồn từ Vương quốc Anh, các khu vực Tây Âu và
Bắc Mỹ đã tăng trưởng nhanh chóng. Ngoại trừ trường hợp của
Nhật Bản theo đuổi mô hình hiện đại hóa kiểu phương Tây từ
cuối thế kỷ XIX, các nền kinh tế châu Á nói chung đều trong
tình trạng trì trệ do nhiều năm bị cô lập, thuộc địa hóa, tồn tại
các thể chế yếu kém, các hệ thống giáo dục lỗi thời, xung đột
trong nước và các cuộc chiến tranh. Các quốc gia này không thể
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và kết quả là, tầm quan
trọng của họ đối với nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm.

1. Maddison, A. 2007. Contours of the World Economy 1-2030 AD: Essays
in Macro-Economic History. New York: Oxford University Press.
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Trong cuốn sách kinh điển năm 1968 của mình mang tựa đề
Vở kịch châu Á: Tìm hiểu về tình trạng nghèo của các quốc gia (Asian
Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations), nhà kinh tế học
Thụy Điển Gunnar Myrdal đã miêu tả phần lớn khu vực châu
Á đang phát triển là một khu vực “ảm đạm” bị kiềm tỏa bởi tốc
độ tăng trưởng dân số nhanh chóng và các chính phủ không thể
triển khai những chính sách phát triển hiệu quả2.

Tuy nhiên, sau một nửa thế kỷ, châu Á đã chuyển mình
mạnh mẽ. Điều gì đã tạo nên sự thay đổi vận may của châu Á?
Chúng ta giải thích như thế nào về thành công trong lĩnh vực
kinh tế của khu vực kể từ sau chiến tranh?

Các học giả và các nhà hoạch định chính sách tiếp tục tranh
luận về những vấn đề này. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu
hết khu vực châu Á đang phát triển đã kết thúc giai đoạn bị thực
dân cai trị, thường là nguồn gốc của xung đột và dần dần khôi
phục ổn định chính trị. Châu Á đã bị ảnh hưởng bởi Chiến
tranh lạnh, tuy nhiên hòa bình là xu thế chủ đạo, ngoại trừ các giai
đoạn xảy ra chiến tranh và xung đột ở một số quốc gia. Các khu
vực đã trở nên ổn định hơn, đặc biệt là khi cuộc chiến tranh ở
Việt Nam kết thúc vào năm 1975 sau sự sụp đổ của chính quyền
Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), Campuchia chính
thức giành lại hòa bình nhờ Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991
và cuộc nội chiến ở Xri Lanca chấm dứt vào năm 2009. Tuy nhiên,
Ápganixtan vẫn đối mặt với những thách thức an ninh và cần
sự hỗ trợ đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Hòa bình và ổn định
chính trị đã đặt nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển nhanh
chóng của châu Á. Đây cũng là điều kiện để dân số khu vực

2. Myrdal, G. 1968. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations.
London: Alien Lane, The Penguin Press.
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tăng nhanh và giúp nhiều quốc gia được hưởng lợi từ lợi tức
nhân khẩu học.

Hơn nữa, so với 100 năm trước, nửa thế kỷ qua đã tạo ra
cho châu Á một môi trường kinh tế đối ngoại thuận lợi hơn
nhiều. Hầu hết các nước tiên tiến trong thời kỳ hậu chiến đã
thúc đẩy và thực hiện tự do thương mại, đầu tư. Các nước
châu Á đã được hưởng lợi rất nhiều từ tiến bộ công nghệ và
toàn cầu hóa nhanh chóng, đặc biệt là trong những thập niên
gần đây. Ngoài ra, ít người hoài nghi rằng, mức thu nhập tương
đối thấp của khu vực châu Á đang phát triển trong hai thập
niên 1950 và 1960 đã tạo điều kiện để khu vực này phát triển
nhanh hơn và bắt kịp các nước tiên tiến (được gọi là “sự hội tụ”).

Tuy nhiên, ngay cả khi có các điều kiện thuận lợi về đối
ngoại, chính trị và nhân khẩu học, thì quá trình tăng trưởng để
bắt kịp các nước tiên tiến cũng không tự động diễn ra. Các
chính sách không phù hợp và các thể chế yếu kém có thể làm
lãng phí tiềm năng kinh tế của một quốc gia. Ví dụ, đầu tư
không đủ vào nguồn vốn vật chất và con người, bất ổn kinh tế
vĩ mô, các chính sách hướng nội và tham nhũng lan rộng đều
có thể hạn chế tiềm năng của một quốc gia trong quá trình bắt
kịp, đổi mới và phát triển.

Cuốn sách này cho rằng, thành công của kinh tế châu Á
sau chiến tranh phần lớn dựa vào các chính sách và thể chế tốt
hơn, góp phần phát triển và nuôi dưỡng các nền kinh tế thị
trường và khu vực tư nhân sôi động, từ đó dẫn đến việc áp
dụng và đổi mới công nghệ bền vững. Quá trình này được
hưởng lợi từ những yếu tố sau đây của chính phủ: (i) chủ nghĩa
thực dụng trong việc đưa ra các lựa chọn chính sách, bao gồm
tiến hành thử nghiệm hoặc thí điểm các thay đổi chính sách lớn
trước khi triển khai trên diện rộng; (ii) khả năng học hỏi từ
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những thành tựu và sai lầm của chính mình và của các nước
khác; và (iii) quyết đoán trong việc áp dụng các cải cách (đôi
khi quyết liệt) khi cần thiết. Ở nhiều quốc gia, một tầm nhìn rõ
ràng cho tương lai trên các bình diện của xã hội giúp tạo ra sự
khác biệt, điều này thường được các nhà lãnh đạo cấp tiến thúc
đẩy, đặc biệt là khi đứng sau quốc gia đó là một bộ máy công
quyền có trình độ và các thể chế mạnh mẽ.

Có sự khác biệt trong phối hợp chính sách và thời điểm
giữa các quốc gia, với những rào cản và sự đảo lộn đôi khi
xảy ra. Một số quốc gia duy trì sự kiểm soát mạnh mẽ hơn
của nhà nước trong thời gian dài hơn, và một số khác thì đôi
khi buộc phải áp dụng nhiều chính sách bảo hộ hơn. Tuy
nhiên, theo thời gian, nhìn chung các nền kinh tế thành công
ở châu Á đều theo đuổi các chính sách được liệt kê dưới đây,
đồng thời sẽ được trình bày chi tiết trong 14 chương tiếp theo
của cuốn sách này:

 dựa vào các thị trường và khu vực tư nhân làm động lực
tăng trưởng với sự hỗ trợ của chương trình thúc đẩy phát
triển chủ động của các chính phủ ở những khu vực mà
các thị trường hoạt động chưa hiệu quả (Chương 2);

 tạo điều kiện thực hiện chuyển dịch cơ cấu từ nông
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, trong đó có các dịch
vụ mới và đô thị hóa (Chương 3);

 thực hiện cải cách đất đai, thúc đẩy Cách mạng Xanh và
tạo điều kiện hiện đại hóa nông nghiệp và chuyển dịch
cơ cấu nông thôn (Chương 4);

 hỗ trợ bước tiến về công nghệ bằng cách thu hút nguồn
vốn FDI, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D),
xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết và bảo vệ quyền sở hữu
trí tuệ (Chương 5);
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 đầu tư vào giáo dục và y tế - thông qua giáo dục cơ bản
bắt buộc [phổ cập giáo dục], giáo dục và đào tạo nghề
(TVET), giáo dục đại học, các can thiệp y tế có mục tiêu
như tiêm chủng và hướng đến mục tiêu bao phủ chăm
sóc sức khỏe toàn dân (UHC) (Chương 6);

 huy động ở mức cao tiết kiệm trong nước phục vụ đầu
tư hiệu quả, chủ yếu thông qua các ngân hàng, trong khi
tìm cách phát triển thị trường vốn theo chiều sâu
(Chương 7);

 ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng - năng lượng, giao
thông, nước và viễn thông - để hỗ trợ tăng trưởng và
nâng cao mức sống (Chương 8);

 áp dụng các cơ chế đầu tư và mở cửa thương mại để bảo
đảm hiệu quả phân bổ nguồn lực và cho phép tiếp cận
các thị trường toàn cầu, vốn nước ngoài và công nghệ
tiên tiến (Chương 9);

 theo đuổi ổn định kinh tế vĩ mô thông qua các chính sách
tài khóa, tiền tệ và tài chính lành mạnh, cũng như các hệ
thống tỷ giá hối đoái phù hợp với tính linh hoạt ngày
càng tăng (Chương 10);

 cam kết giảm nghèo và hòa nhập xã hội thông qua thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và các chương trình
bảo trợ xã hội có mục tiêu (Chương 11);

 thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục (chẳng hạn như
tăng thêm số năm đến trường cho con gái), y tế (bao gồm
cả việc giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ khi sinh) và tham
gia thị trường lao động (Chương 12);

 giải quyết các vấn đề môi trường theo thời gian đối với
đất, nước và không khí, cùng nhiều vấn đề gần đây hơn
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như biến đổi khí hậu, trong đó có việc giảm thiểu và
thích ứng (Chương 13);

 hợp tác với các đối tác phát triển song phương và đa
phương để hưởng lợi từ cả nguồn tài chính và kiến thức
(Chương 14); và

 thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực (RCI) để thúc đẩy
kết nối thương mại và cơ sở hạ tầng, cải cách chính sách
và các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nước láng giềng
(Chương 15).

1.3. Có “Đồng thuận châu Á” hay không?

Đã có nhiều cuộc thảo luận về việc liệu có một “mô hình
phát triển châu Á” có thể lý giải những câu chuyện thành công
của châu Á, hay liệu có “Đồng thuận châu Á” khác với cái gọi
là “Đồng thuận Washington” hay không.

Thuật ngữ “Đồng thuận Washington” được sử dụng lần
đầu tiên vào năm 1989 bởi John Williamson3, cựu nhân viên của
cả IMF và WB. Thuật ngữ này dùng để chỉ tập hợp các khuyến
nghị chính sách trong gói cải cách tiêu chuẩn do IMF và WB tạo
ra nhằm hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, ban
đầu là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ của các nước Mỹ
Latinh vào những năm 1980. Theo Williamson, “Đồng thuận
Washington” bao gồm 10 khuyến nghị chính sách: (i) kỷ luật tài
khóa, (ii) cải cách chi tiêu công, (iii) cải cách thuế, (iv) tự do hóa
tài chính theo lãi suất thị trường, (v) tỷ giá hối đoái cạnh tranh,
(vi) tự do hóa nhập khẩu, (vii) tự do hóa FDI, (viii) cổ phần hóa

3 . Williamson, J. 1989. What Washington Means by Policy Reform.
Washington, DC: Peterson Institute for International Economics.
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doanh nghiệp nhà nước, (ix) bãi bỏ các quy định, và (x) bảo vệ
quyền sở hữu.

Các chính sách được châu Á theo đuổi để khu vực tăng
trưởng kinh tế nhanh chóng, giảm nghèo và đạt thành tựu phát
triển trên diện rộng hơn không quá khác biệt so với các chính
sách trong “Đồng thuận Washington”, đồng thời cũng phù hợp
với các lý thuyết kinh tế tiêu chuẩn, bao gồm lý thuyết thương
mại đưa ra các dự báo về lợi nhuận từ thương mại khi các quốc
gia sản xuất và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ với lợi thế so
sánh; kinh tế học công cộng cho thấy chính phủ cần giải quyết
các ảnh hưởng ngoại lai, cung cấp hàng hóa công cộng và khôi
phục các biến dạng thị trường phát sinh từ sự cạnh tranh không
hoàn hảo, trong đó có độc quyền tự nhiên; các lý thuyết liên
quan đến thông tin bất cân xứng, hiệu quả quần tụ và lợi thế
kinh tế nhờ quy mô, cũng như các vấn đề về phối hợp; và kinh
tế học thể chế mới nhấn mạnh tầm quan trọng của các thể chế
và quản trị.

Quan điểm của cuốn sách này là không có cái gọi là “Đồng
thuận châu Á”. Sự khác biệt được tạo nên là do nhiều nước châu Á
đã áp dụng một cách tiếp cận thực tế để triển khai những chính
sách mà khu vực theo đuổi. Các nước này thực thi chính sách
tự do hóa nhập khẩu, mở cửa đối với nguồn vốn FDI, bãi bỏ các
quy định trong lĩnh vực tài chính và tự do hóa tài khoản vốn
theo cách dần dần và tuần tự hơn. Các nền kinh tế châu Á cũng
rút ra được những bài học rằng, tự do hóa dòng vốn cần được
thực hiện sau khi khu vực tài chính trong nước đã phát triển
phù hợp. Các quốc gia đã nỗ lực: (i) củng cố các thể chế cần thiết
mà góp phần nâng cao hiệu quả của chính phủ, (ii) hỗ trợ
đầu tư vào giáo dục và y tế, (iii) thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng
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và (iv) tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của khu vực
tư nhân.

Hiệu quả của chính sách công nghiệp cũng là một nội
dung được tranh luận sôi nổi. Nhiều quốc gia châu Á đã áp
dụng “chính sách công nghiệp có mục tiêu” để hỗ trợ các ngành
công nghiệp được lựa chọn, sử dụng thuế quan, trợ cấp, ưu đãi
tín dụng và ưu đãi thuế. Một số chính sách đã thành công, trong
khi các chính sách khác thì ngược lại. Theo thời gian, các chính
sách công nghiệp ở châu Á đã chuyển đổi theo hướng ít can
thiệp hơn, chẳng hạn như những chính sách thúc đẩy nghiên
cứu và phát triển. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách công
nghiệp có mục tiêu, nếu được sử dụng không tốt, có thể dẫn
đến hành vi trục lợi, cạnh tranh không lành mạnh và thiếu tính
hiệu quả theo thời gian. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người cũng
đồng ý rằng, chính sách công nghiệp có thể có hiệu quả nếu
được sử dụng một cách khôn ngoan, đặc biệt là ở giai đoạn phát
triển ban đầu (trong việc bảo vệ “các ngành công nghiệp non
trẻ”). Chính sách công nghiệp có thể hữu ích ngay cả trong các
giai đoạn phát triển hơn, đặc biệt là khi có “các ảnh hưởng
ngoại lai tích cực” như sự đổi mới, hoặc khi có “các vấn đề về
phối hợp” chẳng hạn như quá trình phát triển các ngành công
nghiệp mới và phi truyền thống4. Chính sách công nghiệp có
thể nhiều khả năng thành công hơn khi dựa trên hiệu quả và
thúc đẩy cạnh tranh, và nếu được thực hiện một cách minh bạch

4. Cherif, R., and F. Hasanov. 2019. The Return of the Policy That Shall
Not Be Named: Principles of Industrial Policy. IMF Working Paper. No.
WP/19/74. Washington, DC: International Monetary Fund.
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với các mục tiêu chính sách rõ ràng, một cơ chế thực hiện hiệu
quả và các điều khoản hết hiệu lực5.

1.4. Một nửa thế kỷ phát triển trên nhiều phương diện
Vai trò của các thị trường, nhà nước và các thể chế

Để phát triển cần có các thị trường hoạt động hiệu quả,
nhà nước làm việc hiệu quả và các thể chế mạnh mẽ. Thị trường,
giá cả và cạnh tranh là các yếu tố đặc biệt quan trọng để phân
bổ nguồn lực hiệu quả và tạo ra các động lực khuyến khích
doanh nghiệp. Cần có nhà nước đóng vai trò thiết lập các thể chế
mạnh mẽ, thực hiện can thiệp khi thị trường hoạt động không
hiệu quả và thúc đẩy công bằng xã hội. Các thể chế mạnh mẽ bảo
đảm các thị trường hoạt động có trật tự và bảo đảm trách nhiệm
giải trình của nhà nước.

Vai trò của các thị trường và nhà nước đã được hình thành
từ những thay đổi trong tư duy về phát triển. Sau Chiến tranh
thế giới thứ hai, chính sách phát triển ở các quốc gia đang phát
triển chủ yếu bao gồm chiến lược công nghiệp hóa do nhà nước
lãnh đạo và chiến lược “thay thế nhập khẩu”. Hệ tư tưởng dân
tộc và xã hội chủ nghĩa đã có ảnh hưởng đáng kể. Các chính
sách cũng được hậu thuẫn bởi tư duy về phát triển vào thời
điểm đó, chẳng hạn như các lý thuyết về “cú đẩy lớn” và “sự
phụ thuộc” (hay “trung tâm - ngoại vi”). Theo lý thuyết “cú đẩy
lớn”, trong giai đoạn đầu phát triển, các chính phủ nên thúc đẩy
công nghiệp hóa thông qua đầu tư phối hợp trên quy mô lớn6.

5. Rodrik, D. 2004. Industrial Policy for the Twenty-First Century.
KSG Working Paper Series. No. RWP04-047. Cambridge, MA: Kennedy School
of Government, Harvard University.

6. Rosenstein-Rodan, P. 1943. Problems of Industrialisation of Eastern
and South-Eastern Europe. Economic Journal. 53 (210/211). pp. 202–211.
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Theo lý thuyết “phụ thuộc”, giá sản phẩm công nghiệp tăng so
với các hàng hóa thiết yếu sẽ làm suy yếu “điều khoản thương
mại” của nước đang phát triển và là một nguyên nhân chính
gây ra tai họa đối với nền kinh tế7. Hơn nữa, thay thế nhập khẩu
được coi là cần thiết để bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ
và tiết kiệm lượng ngoại tệ cần thiết để nhập khẩu tư liệu sản
xuất hỗ trợ quá trình công nghiệp hóa.

Tại châu Á, vai trò của các thị trường và nhà nước đã thay
đổi rõ rệt trong vòng 50 năm trở lại đây, phản ánh sự vận động
phát triển của kinh tế và chính trị, cũng như lịch sử của các quốc
gia khu vực. Vai trò của các thị trường và nhà nước cũng bị ảnh
hưởng bởi những thay đổi trong tư duy phát triển toàn cầu.

Nhật Bản là quốc gia vốn có khu vực tư nhân phát triển
mạnh mẽ. Điều này có thể bắt nguồn từ thời kỳ các thương nhân
tiền hiện đại, là những người đã phát triển các chuỗi cung ứng,
ngân hàng, thị trường giao chậm cho lúa gạo, cũng như công
tác thủy lợi và hoạt động vận tải đường sông dưới sự nhượng
quyền của Mạc phủ và các lãnh địa. Sau khi cách mạng Phục
hưng thời Minh Trị được bắt đầu vào năm 1868, các chính sách
của chính phủ tập trung vào việc thiết lập những thể chế hiện
đại, thí điểm về công nghiệp và giáo dục. Mặc dù phải viện đến
“chính sách công nghiệp có mục tiêu” sau Chiến tranh thế giới
thứ hai, song mục đích của Nhật Bản là khắc phục những hạn
chế nghiêm trọng về nguồn lực trong quá trình phục hồi sau sự
tàn phá của chiến tranh. Đây cũng là cách nhà nước tiếp tục can
thiệp mạnh mẽ ngay trước và trong giai đoạn chiến tranh xảy ra.
Kể từ sau đó, các chính sách đã chuyển dịch sang hướng ngoại

7. Prebisch, R. 1962. The Economic Development of Latin America and
Its Principal Problems. Economic Bulletin for Latin America. 7 (1). pp. 1–23.
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thay vì chính sách thay thế nhập khẩu và phụ thuộc vào sự cạnh
tranh trên thị trường cũng như các doanh nghiệp tư nhân để
thúc đẩy tăng trưởng, trong khi chính phủ đóng một số vai trò
chủ động.

Trong những năm ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai,
nhiều chính phủ ở khu vực châu Á đang phát triển đã áp dụng
các chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu với sự
kiểm soát mạnh mẽ của nhà nước đối với công cuộc xây dựng
và phát triển quốc gia. Tuy nhiên, từ những năm 1960, Hồng
Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung
Quốc) đã chuyển sang áp dụng các chính sách xúc tiến xuất
khẩu và thân thiện với thị trường. Các quốc gia này sau đó đã
phát triển thành NIEs. Trong những năm 1970, Inđônêxia,
Malaixia và Thái Lan đã mở cửa thương mại và FDI, đồng thời
cũng trở thành “các nền kinh tế châu Á có hiệu suất cao”8

trong hai thập niên tiếp theo. Mô hình phát triển này đã được
nhắc đến như là mô hình “đàn nhạn bay”9. Tuy vậy, ngày nay,
khi là một phần của chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs), các mối
quan hệ kinh tế của châu Á giống mô hình mạng lưới hơn là
mô hình “đàn nhạn bay”.

Từ cuối những năm 1970, đã có thêm nhiều nền kinh tế
châu Á bắt tay vào thực hiện cải cách theo định hướng thị
trường một cách sâu rộng và mở cửa ra thế giới bên ngoài.
Trung Quốc, sau 3 thập kỷ thực hiện kế hoạch tập trung dẫn
đến tình trạng phân bổ sai nguồn lực và thiếu hụt trên diện rộng

8. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.

9. Akamatsu, K. 1962. A Historical Pattern of Economic Growth in
Developing Countries. The Developing Economies. 1 (August), pp. 3-25.
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một cách nghiêm trọng, đã bắt đầu quá trình chuyển đổi vào
năm 1978 hướng tới một nền kinh tế theo định hướng thị
trường hơn. Trung Quốc đã thí điểm cải cách, bắt đầu bằng việc
áp dụng “cơ chế khoán trách nhiệm đến hộ gia đình” (HRS) ở
nông thôn, áp dụng chính sách giá kép và thành lập các “đặc
khu kinh tế” ở các tỉnh ven biển để thu hút nguồn vốn FDI.
Trung Quốc cũng nhanh chóng áp dụng công nghệ mới và học
được cách thức quản lý kinh tế vĩ mô và bí quyết kinh doanh từ
nước ngoài, sau đó đưa ra những cải cách toàn diện trên cả
nước, trong ngành công nghiệp, thương mại và khu vực tài
chính, từ đó đem lại 40 năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.

Nam Á cũng tham gia vào làn sóng cải cách kinh tế sau khi
tăng trưởng bị kìm hãm bởi những thập kỷ công nghiệp hóa do
nhà nước lãnh đạo. Ấn Độ bắt đầu cải cách toàn diện vào năm
1991 để giảm sự kiểm soát của chính phủ, dựa nhiều hơn vào
lực lượng thị trường, tự do hóa thương mại và FDI, tiếp nối theo
sau các cải cách là giai đoạn tăng trưởng tăng tốc. Từ đầu những
năm 1990, các nước Trung Á bắt đầu quá trình chuyển đổi sang
các nền kinh tế thị trường sau khi Liên Xô tan rã. Sau những cú
sốc ban đầu dẫn đến suy thoái kinh tế, các nước này đã chứng
kiến tăng trưởng trở lại kể từ đầu những năm 2000. Và trong
những năm gần đây, nhiều quốc đảo ở Thái Bình Dương cũng
bắt đầu thực hiện cải cách theo định hướng thị trường.

Kể từ những năm 1980, ngày càng có nhiều người công
nhận tư duy phát triển cho rằng chất lượng quản trị và thể chế
đóng vai trò quan trọng. Trong những năm gần đây, khu vực
châu Á đang phát triển đã tăng cường nỗ lực để nâng cao tính
hiệu quả của chính phủ, chất lượng các quy định, thượng tôn
pháp luật và chính sách chống tham nhũng. Những điều này
được bổ trợ bằng việc gia tăng các nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch
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và trách nhiệm giải trình, cũng như mở rộng sự tham gia của
người dân.

Động lực của chuyển dịch cơ cấu

Quá trình chuyển dịch cơ cấu nhanh chóng của châu Á là
yếu tố then chốt cho khu vực gặt hái được thành công về kinh
tế sau chiến tranh. Hầu hết các nền kinh tế đều áp dụng kinh
nghiệm của các nước thu nhập cao: tỷ lệ đóng góp sản lượng và
việc làm của ngành nông nghiệp sụt giảm do tỷ lệ đóng góp của
ngành công nghiệp gia tăng, tiếp theo là “phi công nghiệp hóa”
khi ngành dịch vụ trở nên chiếm ưu thế. Tất cả các nền kinh tế
châu Á thành công đã nỗ lực chuyển đổi nông nghiệp và các nền
kinh tế nông thôn truyền thống. Quá trình đô thị hóa diễn ra
cùng với những thay đổi trong cơ cấu công nghiệp - châu Á đã
có thêm hơn 1,5 tỷ cư dân đô thị trong 5 thập niên qua. Sản xuất
và nhiều dịch vụ thường được hưởng lợi từ “hiệu quả quần tụ”
trong các thành phố, ở đó việc gia tăng tương tác giữa các loại
hình doanh nghiệp và người lao động khác nhau ở bất kỳ khu
vực nào đều góp phần thúc đẩy năng suất tổng thể.

Các nền kinh tế châu Á thành công đã thúc đẩy sản xuất,
ban đầu dựa trên thâm dụng lao động và theo thời gian đã
chuyển sang các ngành công nghiệp dựa nhiều vào vốn và kỹ
năng. Phát triển sản xuất tạo cơ hội cho thương mại và đổi mới.
Việc sản xuất các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu tạo ra lượng
ngoại tệ cần thiết để chi trả cho việc nhập khẩu tư liệu sản xuất.
Ngoài ra, sản xuất có độ co giãn của cầu theo thu nhập ở mức
cao, cho phép các nước châu Á được hưởng lợi từ việc gia tăng
thu nhập tại các thị trường nội địa cũng như các thị trường lớn
trên toàn cầu.
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Khu vực dịch vụ tiếp tục gia tăng tầm quan trọng. Năm
2018, các ngành dịch vụ đóng góp 54% vào tổng giá trị gia tăng
tại khu vực châu Á đang phát triển, mặc dù tỷ lệ này vẫn còn
nhỏ hơn nhiều so với các quốc gia phát triển. Nhìn chung, quy
mô khu vực dịch vụ mở rộng theo trình độ phát triển của nền
kinh tế. Là ngành thâm dụng lao động nên việc mở rộng quy
mô của ngành dịch vụ có thể khiến tăng trưởng bao trùm hơn.
Những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền
thông đang chuyển dịch và nâng cấp toàn bộ khu vực dịch vụ,
và các ngành dịch vụ với giá trị gia tăng cao giúp tạo ra sức
mạnh tổng hợp cùng với khu vực sản xuất. Thương mại dịch
vụ ngày càng trở nên quan trọng hơn cùng với những hoạt
động tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Ngành du lịch
đang mở rộng nhanh chóng khi khu vực châu Á ngày càng vừa
trở thành một điểm đến mong muốn, vừa là một nguồn cung
cấp khách du lịch.

Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ nền
kinh tế nào. Nông nghiệp cung cấp lương thực - thực phẩm,
cung cấp lao động và đầu vào trung gian cho các lĩnh vực khác
và tạo ra nhu cầu thị trường cho hàng hóa và dịch vụ công nghiệp.
Kinh nghiệm của châu Á cho thấy, sản xuất nông nghiệp và nền
kinh tế nông thôn năng động là yếu tố then chốt cho chuyển đổi
cơ cấu thành công và phát triển bao trùm.

Cải cách đất đai, thông qua việc phân phối lại đất đai cho
tiểu nông, đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trong những năm
1950 hoặc trước đó, đặc biệt là ở Đông Á. Cải cách đất đai
khuyến khích sản xuất và góp phần gia tăng năng suất nông
nghiệp. Cách mạng Xanh bắt đầu vào cuối những năm 1960 với
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sự gia tăng đầu tư vào thủy lợi, cải thiện giống và sử dụng các
nguyên liệu đầu vào hiện đại như phân bón hóa học và thuốc
trừ sâu, giúp nông dân châu Á gia tăng đáng kể năng suất lúa
gạo, lúa mì và các loại cây trồng khác, làm giảm nỗi lo về mất
an ninh lương thực trên diện rộng. Sau Cách mạng Xanh, hoạt
động cơ giới hóa như gia tăng sử dụng máy kéo và máy gặt đập
cũng góp phần hiện đại hóa và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp.
Trong nửa thế kỷ qua, sản lượng lúa gạo và lúa mì (hai loại cây
lương thực quan trọng nhất của khu vực) bình quân đầu người
của khu vực châu Á đang phát triển lần lượt tăng 41% và 246%.

Nông nghiệp và kinh tế nông thôn tại châu Á tiếp tục
chuyển đổi. Việc tiêu thụ thực phẩm đã thay đổi cùng với sự
gia tăng về thu nhập và tốc độ đô thị hóa. Tỷ lệ tiêu thụ gạo đã
giảm, đáng chú ý nhất là ở Đông Á. Và với chế độ ăn uống đa
dạng hơn, quy mô chăn nuôi và trồng trọt các loại cây có giá trị
cao hơn hiện nay đã vượt quy mô sản xuất các nhu yếu phẩm.
Chuỗi giá trị nông nghiệp gắn kết sản xuất, chế biến, marketing
và phân phối đã trở nên tinh vi hơn, lại được thúc đẩy bởi
những cải cách định hướng thị trường và tự do hóa thương mại.
Các nền kinh tế phi nông nghiệp ngày càng sôi động ở nông
thôn đã giúp tạo việc làm và gia tăng thu nhập cho khu vực
nông thôn. Các yếu tố này lần lượt góp phần hội nhập các nền
kinh tế nông thôn và đô thị, thu hẹp chênh lệch thu nhập giữa
thành thị và nông thôn.

Tiến bộ công nghệ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng

Trong giai đoạn đầu phát triển, thành công của khu vực
chủ yếu dựa vào việc huy động nguồn lực hiệu quả. Sau đó,
thành công bắt đầu phụ thuộc nhiều hơn vào tiến bộ công nghệ
và năng suất tăng, còn được gọi là tăng trưởng “năng suất yếu
tố tổng hợp”. Trong những năm 1960, sản xuất công nghiệp tại
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châu Á bị chi phối bởi ngành chế biến thực phẩm và hàng dệt
may thâm dụng lao động. Kể từ đó, khu vực này đã làm chủ
được những công nghệ phức tạp hơn để tạo ra các hàng hóa
tinh vi hơn như ô tô, điện thoại thông minh và rôbốt. Các nền
kinh tế hàng đầu châu Á, từ vị thế người sử dụng các sáng chế
của nước ngoài đã trở thành nhà sản xuất sáng chế hàng đầu
thế giới. Trong khu vực dịch vụ, châu Á hiện dẫn đầu về công
nghệ toàn cầu ở nhiều lĩnh vực với việc ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông để cách mạng hóa các quy trình kinh
doanh và marketing.

Tiến bộ công nghệ không tự động diễn ra, mà đòi hỏi nỗ
lực có ý thức của các doanh nhân, doanh nghiệp và chính phủ.
Các nền kinh tế châu Á đã sử dụng một loạt các kênh và
phương pháp để nắm bắt, triển khai và đổi mới công nghệ. Họ
đã áp dụng công nghệ bằng cách xin cấp phép từ nước ngoài,
nhập khẩu máy móc, học hỏi thông qua xuất khẩu, thu hút
vốn FDI, áp dụng kỹ thuật đảo ngược (RE) và nhận viện trợ
hợp tác kỹ thuật. Khi đã làm chủ công nghệ nhập khẩu để sản
xuất hàng hóa và dịch vụ, các nước chuyển hướng sang đẩy
mạnh đổi mới thông qua nâng cao năng lực nghiên cứu, đồng
thời phát triển và củng cố các cụm công nghiệp.

Để hỗ trợ quá trình này, chính phủ các nước châu Á đã nỗ
lực đáng kể để: (i) tăng cường giáo dục và gia tăng số lượng kỹ
sư, nhà khoa học và các nhà nghiên cứu; (ii) xây dựng các hệ
thống đổi mới của quốc gia bao gồm các tổ chức nghiên cứu,
phòng thí nghiệm quốc gia và công viên khoa học; (iii) áp dụng
khung pháp lý và thể chế, trong đó có cơ chế sở hữu trí tuệ; (iv)
hỗ trợ nghiên cứu và phát triển của khu vực tư nhân, bao gồm
cả thông qua các ưu đãi về thuế; (v) đầu tư vào cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin và truyền thông như các mạng di động và
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đường truyền băng thông rộng tốc độ cao; và (vi) tạo ra một
môi trường thị trường cạnh tranh để thúc đẩy đổi mới.

Giáo dục, y tế và thay đổi nhân khẩu học

Thành công của châu Á trong việc xây dựng nguồn nhân
lực là một yếu tố chủ chốt đóng góp vào quá trình chuyển dịch
và tăng trưởng nhanh chóng. Thành công này cũng mang lại sự
thịnh vượng cho người dân châu Á. Những thay đổi thuận lợi về
nhân khẩu học đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng của khu vực.

Nhiều nước châu Á đã biến giáo dục trở thành quyền lợi
hợp pháp của mọi công dân. Họ đã sử dụng nhiều công cụ
chính sách để mở rộng nền giáo dục hiện đại, trong đó có đầu
tư công vào các trường học, giáo dục bắt buộc, các chương trình
mục tiêu để hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp và cải cách
giáo dục rộng rãi. Năm 2017, hầu hết tất cả các quốc gia ở châu
Á và Thái Bình Dương đã đạt hoặc tiến gần đến phổ cập giáo
dục tiểu học, nhiều quốc gia đạt được phổ cập giáo dục trung
học. Con gái cũng đã bắt kịp với con trai ở nhiều quốc gia, góp
phần thu hẹp khoảng cách về giới tính. Giáo dục đại học đã mở
rộng đáng kể. Số năm đi học trung bình của thanh niên trong
độ tuổi 20-24 ở khu vực đã tăng từ 3,5 năm vào năm 1960 lên
8,9 năm vào năm 2010.

Khu vực châu Á cũng trải qua những bước tiến lớn trong
việc cải thiện sức khỏe người dân. Từ năm 1960 đến 2018, tuổi
thọ của người dân tăng từ 45 năm lên 71,8 năm và tỷ lệ tử vong
ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm 6 lần nhờ việc cải thiện mức sống và
đầu tư cho y tế cộng đồng. Tỷ lệ tử vong của bà mẹ khi sinh
cũng giảm đáng kể. Các chương trình y tế mục tiêu như tiêm
chủng, đầu tư vào nguồn nước uống an toàn và vệ sinh môi
trường, các loại thuốc và công nghệ y học mới đã giúp giảm tỷ
lệ tử vong do các nguyên nhân có thể phòng ngừa được. Các nước
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đã cải thiện hệ thống y tế tổng thể và đang tiếp tục nỗ lực để
đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tỷ suất sinh cao trong giai đoạn đầu, tỷ lệ tử vong giảm ở
tất cả các lứa tuổi và tuổi thọ gia tăng ở khu vực châu Á đang
phát triển đã khiến dân số tăng nhanh chóng và tỷ lệ dân số
trong độ tuổi lao động không ngừng gia tăng. Dân số của khu
vực đã tăng từ 1,5 tỷ người năm 1960 lên 4,1 tỷ người năm 2018
(mức tăng hằng năm là 1,7%) và số dân trong độ tuổi lao động
tăng từ 855 triệu người lên 2,8 tỷ người trong cùng giai đoạn (tỷ
lệ tăng hằng năm ở mức 2,1%). Tỷ lệ tăng dân số trong độ tuổi
lao động đã tạo ra lợi tức nhân khẩu học. Tuy nhiên, nhiều nước
châu Á ngày nay đang phải đối mặt với những thách thức do
tỷ suất sinh giảm và già hóa dân số.

Đầu tư, tiết kiệm và tài chính

Các nền kinh tế châu Á đã đầu tư lớn vào các nhà máy và
phân xưởng mới, cũng như cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường
sắt và cảng biển; các nhà máy điện và đường dây truyền tải.
Trong giai đoạn 1960-2017, tổng lượng vốn hữu hình ước tính của
khu vực châu Á đang phát triển tăng từ 3,9 nghìn tỷ USD lên
176 nghìn tỷ USD (theo giá trị đôla Mỹ thực tế năm 2011). Các
khoản đầu tư đã làm tăng năng lực sản xuất, hỗ trợ đổi mới
công nghệ và thúc đẩy nâng cấp công nghiệp, đồng thời cũng
góp phần cải thiện mức sống trong khu vực.

Các khoản đầu tư ở mức cao tại khu vực châu Á đang phát
triển phần lớn bắt nguồn từ các khoản tiết kiệm trong nước của
hộ gia đình, các tập đoàn và các chính phủ. Tổng tiết kiệm trong
nước của khu vực tính theo tỷ lệ phần trăm GDP tăng từ 18%
trong thập niên 1960 lên 41% trong thời kỳ 2010-2018. Các yếu
tố chính dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm tăng bao gồm kinh tế tăng
trưởng nhanh chóng, các đặc điểm nhân khẩu học thuận lợi và
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những chính sách như các chương trình khuyến mãi tiết kiệm.
Cho đến thập niên 1980, dòng vốn vào chính thức (bao gồm cả
hỗ trợ phát triển chính thức song phương [ODA] và tài trợ phát
triển đa phương) là nguồn tài chính lớn nhất từ nước ngoài của
khu vực châu Á đang phát triển. Kể từ đó, với thực tế nhiều
nền kinh tế tự do hóa thương mại và đầu tư, dòng vốn FDI đổ
vào đã trở thành nguồn tài chính lớn nhất từ bên ngoài. Đối với
một số quốc gia, kiều hối chuyển về từ lao động nước ngoài đã
trở thành một nguồn tài chính ổn định và mang tính sống còn
để chi trả cho việc tiêu thụ của hộ gia đình và đầu tư vào các
doanh nghiệp vi mô và nhỏ.

Hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng của khu vực châu
Á đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt nguồn tiết kiệm
trong nước đổ vào đầu tư trong nước. Trong nhiều thập niên
gần đây, thị trường vốn đã tăng trưởng đáng kể, cung cấp các
nguồn tài trợ thay thế cho đầu tư trong nước với thời gian đáo
hạn dài hơn. Sau biến cố khủng hoảng tài chính châu Á năm
1997-1998, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng với Trung
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã cùng nhau hợp
tác để thúc đẩy các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ nhằm
giảm thiểu mất cân đối tiền tệ và kỳ hạn thanh toán. Các nền
kinh tế châu Á đang phát triển cũng đã thực hiện các biện pháp
để gia tăng khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp
nhỏ và vừa.

Phát triển cơ sở hạ tầng

Đầu tư với quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng nhờ nguồn lực
công và tư đã trở thành một trong những đặc điểm quan trọng
nhất của các nền kinh tế châu Á có tốc độ phát triển nhanh. Bên
cạnh việc cung cấp đầu vào cốt yếu cho tăng trưởng, việc tiếp
cận điện, đường bộ và đường sắt, cảng, nước uống an toàn và
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thông tin liên lạc có chất lượng đều là các mặt thiết yếu trong
đời sống của con người.

Từ năm 1971 đến 2018, sản xuất điện của khu vực châu Á
(trong đó có Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân) đã tăng 16,5 lần,
so với mức tăng 5 lần trên phạm vi toàn cầu. Khu vực châu Á
đang phát triển hiện nay vận hành 2/3 mạng lưới đường sắt cao
tốc toàn cầu. Năm 2017, hơn 90% người dân châu Á đã tiếp cận
các dịch vụ cung cấp nước có chất lượng được cải thiện, so với
tỷ lệ chưa đến 30% trong thập niên 1960 ở nhiều nước. Bước
tiến về cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và truyền
thông cho phép châu Á phát triển các dịch vụ mới như thương
mại điện tử, thanh toán di động, phương thức “đi xe chung”
(ride-sharing) và các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời làm gia
tăng cơ hội đối với tài chính bao trùm (tài chính toàn diện) cũng
như tạo điều kiện tiếp cận y tế và giáo dục tốt hơn.

Đầu tư mạnh mẽ và cải cách chính sách đã chuyển đổi cơ
sở hạ tầng của châu Á. Khu vực đã đa dạng hóa nguồn cung
cấp điện năng từ hầu hết các nguồn thông thường như than,
dầu, khí tự nhiên và thủy điện, bao gồm cả năng lượng tái tạo
đang gia tăng nhanh chóng như năng lượng gió và năng lượng
mặt trời. Ban đầu, giao thông vận tải được đánh dấu bằng sự
chuyển đổi từ đường sắt sang đường bộ, cơ giới hóa nhanh
chóng và gần đây thì phát triển cân bằng hơn, bao gồm đầu tư
mới vào đường sắt và mở rộng giao thông công cộng đô thị.
Đối với vấn đề cấp nước đô thị, những cải cách thể chế trong
đó có quan hệ đối tác công - tư và tập đoàn hóa đã cải thiện
chất lượng quản trị, giảm thất thoát nước và tăng cường các
dịch vụ tiện ích về nước để phục vụ dân số đang đô thị hóa
nhanh chóng. Viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông
phát triển nhanh chóng như một nguồn phát triển kinh tế.
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Mặc dù khởi đầu muộn, châu Á đã nhanh chóng nhảy vọt trong
nhiều lĩnh vực nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại trong tất cả
các lĩnh vực hạ tầng.

Thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài và mở cửa

Trong hai thập niên 1950 và 1960, nhiều nền kinh tế châu Á
đã áp dụng chiến lược thay thế nhập khẩu, nhưng thành công
còn hạn chế. Từ những năm 1960, 4 nền kinh tế công nghiệp
hóa mới đã thúc đẩy xuất khẩu như một chiến lược tăng trưởng.
Kể từ những năm 1970, có thêm nhiều quốc gia đi theo chiến
lược tương tự. Đến thập niên 1990, hầu hết các nền kinh tế châu
Á đã tự do hóa thương mại và đầu tư, sử dụng FDI làm nguồn
vốn và công nghệ mới. Để thúc đẩy xuất khẩu và FDI, nhiều
nước thí điểm xây dựng đặc khu kinh tế, đưa ra các ưu đãi thuế
và các biện pháp khuyến khích về tài chính, tiến hành những
cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh tổng thể.

Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của khu vực châu Á đang
phát triển đều tăng trưởng hằng năm ở mức 11% trong giai
đoạn 1960-2018, và tỷ lệ thương mại (xuất khẩu cộng với nhập
khẩu) trên GDP tăng từ 20% lên 53%. Cũng có sự thay đổi đáng
kể trong thành phần xuất khẩu, từ chủ yếu là xuất khẩu nguyên
liệu thô sang xuất khẩu các hàng hóa công nghiệp và từ các sản
phẩm công nghiệp nhẹ chuyển sang các sản phẩm công nghiệp
nặng cùng với các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao. Lượng
vốn FDI vào khu vực, khởi đầu là Đông Nam Á, đã gia tăng
nhanh chóng từ nửa sau thập niên 1980. Ngày nay, châu Á là
một trong những điểm đến phổ biến nhất trên thế giới của dòng
vốn FDI, đồng thời cũng đang trở thành một nguồn cung FDI
quan trọng.

Thương mại khu vực và toàn cầu đã bước vào một giai
đoạn mới kể từ đầu thập niên 2000, khi thuế nhập khẩu trên
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toàn thế giới giảm đáng kể, số lượng các hiệp định thương mại
tự do gia tăng nhanh chóng, Trung Quốc và các nước khác gia
nhập WTO. Cải cách thương mại hướng ngoại càng củng cố xu
hướng dòng vốn FDI chảy vào châu Á và thúc đẩy thương mại
của khu vực. Các công ty đa quốc gia khu vực và toàn cầu ngày
càng tăng cường gia công sản xuất sang khu vực châu Á, đưa
các nền kinh tế của khu vực hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị
toàn cầu. Trong thời gian gần đây, khu vực dịch vụ đóng vai trò
ngày càng lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đuổi ổn định kinh tế vĩ mô

Trong nửa thế kỷ qua, khu vực châu Á đang phát triển ít
chứng kiến sự biến động về tăng trưởng, mức lạm phát trung
bình thấp hơn và ít xảy ra khủng hoảng kinh tế hơn các khu vực
đang phát triển khác trên thế giới. Từ những năm 1980, các công
cụ chính sách tiền tệ đã chuyển từ việc kiểm soát trực tiếp tổng
mức lưu thông tiền tệ sang sử dụng lãi suất chính sách và hoạt
động thị trường mở, khi thị trường tài chính phát triển ngày
càng sâu rộng. Cho đến khi xảy ra sự sụp đổ của hệ thống
Bretton Woods vào những năm 1970, các nước đã thực hiện
kiểm soát luồng vốn, áp dụng các cơ chế tỷ giá cố định và chính
sách tiền tệ độc lập. Sau biến cố của hệ thống Bretton Woods,
các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á bắt đầu tự do hóa thị
trường vốn, tuy nhiên vẫn tiếp tục quản lý chặt chẽ tỷ giá.

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 đã
thức tỉnh các nhà hoạch định chính sách. Tự do hóa tài chính,
chính sách tỷ giá cố định và sự lạc quan về việc khu vực sẽ tiếp
tục tăng trưởng cao đã chào mời lượng vốn lớn chảy vào khu
vực đầu những năm 1990. Khi sự quan ngại về tính bền vững
kinh tế và tài chính xuất hiện thì dòng vốn đảo chiều đột ngột
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đã dẫn đến khủng hoảng tiền tệ và ngân hàng. Sự mất cân đối
tiền tệ và kỳ hạn thanh toán của các khoản vay bên ngoài và các
khoản đầu tư của khu vực không được triển khai hiệu quả là
hai trong số những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng.
Các nhà hoạch định chính sách đã phản ứng bằng cách áp dụng
tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, để các ngân hàng trung ương độc
lập hơn và tăng cường áp dụng chính sách tài khóa thận trọng.
Cuộc khủng hoảng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các
biện pháp an toàn vĩ mô nhằm giúp kiềm chế các trạng thái dư
thừa, chẳng hạn như rủi ro của các khoản vay ngoại tệ hoặc
tăng trưởng tín dụng. Sáng kiến Chiềng Mai ASEAN+3 là một
biện pháp ứng phó trong hợp tác khu vực để tăng cường khả
năng chống chịu và phục hồi về tài chính.

Những cải cách sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á
đã tạo nền tảng để khu vực duy trì tăng trưởng cao và giảm tác
động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.
Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ việc vay mượn quá mức
và các khoản đầu tư rủi ro của nhiều tổ chức tài chính quan
trọng mang tính hệ thống ở các nước tiên tiến. Cuộc khủng
hoảng cũng phản ánh sự thất bại trên diện rộng của quy định
và sự giám sát trong lĩnh vực tài chính. Trái với mức độ tác
động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
lên các nền kinh tế tiên tiến và một số khu vực khác trên thế giới,
thiệt hại từ biến cố này đối với khu vực châu Á đang phát triển
chỉ ở mức tương đối.

Khủng hoảng tài chính toàn cầu tạo thêm động lực để tăng
cường quản lý kinh tế vĩ mô và điều tiết tài chính ở khu vực châu
Á đang phát triển. Trong thập niên vừa qua, châu Á đã sử dụng
các chính sách an toàn vĩ mô một cách rộng rãi hơn bất kỳ
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khu vực nào khác trên thế giới. Các mạng lưới an toàn tài chính
trong khu vực được tăng cường hơn nữa theo Thỏa thuận đa
phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai cùng với sự ra đời của Văn
phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 vào năm 2011 để
thực hiện giám sát kinh tế vĩ mô.

Giảm nghèo và phân bổ thu nhập

Sự tăng trưởng nhanh chóng của khu vực châu Á đang
phát triển đã làm giảm đáng kể tình trạng nghèo cùng cực. Tính
theo chuẩn nghèo quốc tế ở mức 1,9 USD/ngày, tỷ lệ nghèo đã
giảm từ 68% năm 1981 xuống dưới 7% vào năm 2015. Hơn 1,3
tỷ người châu Á đã thoát nghèo, con số này đã giúp khu vực
góp phần lớn nhất vào công cuộc giảm nghèo toàn cầu. Giảm
nghèo góp phần tạo ra môi trường để duy trì ổn định chính trị
và xã hội, là điều kiện tiên quyết để phát triển lành mạnh, hình
thành tầng lớp có thu nhập trung bình, từ đó cho phép tăng
trưởng dựa vào tiêu thụ trong nước.

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng là động lực chính giúp
giảm nghèo tại châu Á. Sự phát triển của sản xuất công nghiệp
và dịch vụ hiện đại đã tạo ra rất nhiều việc làm được trả lương
cao hơn để thu hút lao động dư thừa ở nông thôn. Các chính
sách nhằm nâng cao năng lực tạo thu nhập của các hộ nghèo và
có thu nhập thấp cũng đóng một vai trò quan trọng. Những
chính sách này bao gồm cải cách đất đai, phát triển những công
nghệ của Cách mạng Xanh, các chương trình giáo dục và y tế,
cũng như các biện pháp để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính,
cơ sở hạ tầng và các thị trường.

Tuy nhiên, bước tiến của khu vực châu Á đang phát triển
trong việc cải thiện vấn đề phân bổ thu nhập vẫn còn chưa
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đồng đều. Từ thập niên 1960 đến thập niên 1980, hầu hết các
nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đã nỗ lực duy trì sự bất
bình đẳng thu nhập ở tình trạng ổn định, bất chấp mức độ khởi
điểm, mặc dù có những khác biệt lớn về tốc độ tăng trưởng kinh
tế. Nhiều nền kinh tế ở Đông Á và Đông Nam Á đã tăng trưởng
nhanh chóng với bất bình đẳng thu nhập ở mức ổn định hoặc
có phần giảm đi - đây gọi là mô hình “tăng trưởng bình đẳng”,
nhờ mở rộng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp thâm dụng lao
động và áp dụng các chính sách bao trùm. Cũng trong giai đoạn
này, bất bình đẳng thu nhập tại Nam Á nhìn chung ổn định,
mặc dù mức tăng trưởng chậm.

Kể từ những năm 1990, tăng trưởng và giảm nghèo nhanh
chóng diễn ra cùng với thực tế bất bình đẳng về thu nhập ngày
càng gia tăng ở nhiều nước châu Á. Ở khu vực châu Á đang
phát triển, tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa dẫn đến chênh
lệch thu nhập ngày càng tăng giữa lực lượng lao động có tay
nghề cao và những người có tay nghề thấp hơn, mặc dù các yếu
tố nói trên đã giúp tăng thu nhập cho cả hai đối tượng. Thu
nhập từ vốn cũng tăng nhiều hơn thu nhập từ lao động. Hơn
nữa, tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa đã tạo cơ hội cho các
doanh nghiệp đạt được lợi nhuận nhờ “lợi thế người đi đầu”
đem lại và mang đến lợi ích đáng kể cho những người sở hữu
nhiều đất đai tại các địa điểm mới có vị trí thuận lợi. Khoảng
cách thu nhập nông thôn - thành thị và những khác biệt khu
vực ngày càng gia tăng, cùng với khả năng tiếp cận cơ hội ở
mức không đồng đều cũng góp phần gia tăng sự bất bình đẳng
về thu nhập. Để ứng phó, nhiều quốc gia đã triển khai “tăng
trưởng bao trùm” như một mục tiêu cốt lõi của chiến lược phát
triển trong những năm gần đây.
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Vấn đề giới và sự phát triển

Khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được những
tiến bộ quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách về giới và
giảm bất bình đẳng ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế và việc
làm. Như vậy, bình đẳng giới được công nhận là một phương
tiện để đạt được những thành tựu phát triển tốt hơn, cũng như
là một quyền cơ bản và điều kiện tiên quyết của một xã hội công
bằng và bao trùm.

Khả năng tiếp cận giáo dục của nữ giới đã được cải thiện
đáng kể. Tỷ lệ nhập học của con gái tăng nhanh hơn so với con
trai, giúp cải thiện sự bình đẳng giới trong số lượng tuyển sinh
đầu vào các bậc tiểu học và trung học ở nhiều quốc gia. Năm
1960, nữ giới có số năm đi học ít hơn tại hầu hết các nước châu
Á; đến năm 2010, họ đã hoàn thành số năm học nhiều hơn so
với nam giới ở khoảng một nửa số quốc gia trong khu vực.

Trong lĩnh vực y tế, tuổi thọ của phụ nữ cũng được cải
thiện đáng kể. Năm 1960, phụ nữ ở khu vực châu Á đang phát
triển có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới 1,8 năm; đến năm
2018, khoảng cách này là 3,8 năm. Cũng có sự sụt giảm ổn định
trong tỷ lệ tử vong ở bà mẹ khi sinh. Ngoài ra, tỷ lệ nữ giới tham
gia lực lượng lao động tăng lên đáng kể trong nửa thế kỷ qua,
mặc dù vẫn tồn tại khoảng cách về giới.

Những thành quả nói trên đạt được là do một số yếu tố.
Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng làm gia tăng cơ hội kinh tế
cho phụ nữ, đặc biệt là cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực. Sự
can thiệp của chính phủ vào giáo dục và y tế đã có hiệu quả. Các
cải cách pháp luật và quy định trên cơ sở các cam kết chính sách
mạnh mẽ và những thay đổi trong chuẩn mực xã hội đã góp
phần tạo ra một môi trường thể chế thuận lợi cho bình đẳng
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giới trong các quyền cơ bản, tiếng nói và quyền quyết định
trong các hộ gia đình, các doanh nghiệp và xã hội.

Tính bền vững về môi trường và biến đổi khí hậu

Châu Á đã đạt được thành công về kinh tế trong gần nửa
thế kỷ qua với sự đánh đổi về môi trường, theo cách tiếp cận
“tăng trưởng trước, dọn sạch sau”. Tăng trưởng đi liền với sự
gia tăng ô nhiễm không khí và nước cũng như suy thoái đất.
Điều này gây ra hàng triệu trường hợp tử vong sớm mỗi năm,
hệ sinh thái mong manh, tiềm năng sản xuất của tài nguyên đất
và biển ngày càng suy giảm. Mặc dù khu vực này đã từng có
lịch sử phát thải khí nhà kính tính trên đầu người thấp hơn
nhiều so với mức trung bình của thế giới, nhưng cho đến đầu
thế kỷ XXI, mức phát thải của khu vực đã tăng nhanh nhất trong
các khu vực trên thế giới. Khả năng duy trì bền vững thành tựu
kinh tế của châu Á trong tương lai sẽ ngày càng bị thách thức
bởi rủi ro về khí hậu và sự cạn kiệt về tài nguyên.

Trước những thách thức này, các nước châu Á đã bắt đầu
thực hiện các bước quan trọng để bảo vệ môi trường, giảm thiểu
phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu. Những
chính sách môi trường trọng điểm đã được áp dụng ở các lĩnh
vực như đầu tư vào nguồn năng lượng tái tạo và giao thông
công cộng, khung pháp lý, các chính sách bảo vệ và tiêu chuẩn
chất lượng không khí và nước. Các quốc gia cũng đã sử dụng
nhiều hơn các công cụ có tính thị trường như giấy phép xả thải
có thể chuyển nhượng và chi trả cho dịch vụ hệ sinh thái môi
trường. Khu vực đang trở thành nơi đi đầu về xuất khẩu các
sản phẩm và dịch vụ xanh, thân thiện với môi trường, qua đó
giúp cải thiện hiệu quả môi trường trên toàn cầu.

Khu vực châu Á đang phát triển ngày càng tham gia nhiều
hơn vào những nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết các thách thức
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về môi trường toàn cầu, đáng chú ý nhất là vấn đề biến đổi khí
hậu. Những nỗ lực này có ý nghĩa rất quan trọng, vì khu vực
có thể được hưởng lợi đáng kể từ các phương pháp phối hợp
trong việc giải quyết các thách thức đối với khí hậu toàn cầu.
Gần như tất cả các nước trong khu vực đều tham gia vào 3
công ước và thỏa thuận chính về biến đổi khí hậu - Công ước
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 1992, Nghị
định thư Kyoto năm 1997 và Thỏa thuận Paris năm 2015. ADB
và các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) khác đang hỗ
trợ các quốc gia xác định những đóng góp theo Thỏa thuận
Paris, thông qua tài trợ giảm thiểu và thích ứng khí hậu cũng
như hỗ trợ nâng cao năng lực.

Vai trò của tài trợ phát triển đa phương và song phương

ODA song phương và sự hỗ trợ từ các ngân hàng phát
triển đa phương đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của
khu vực. Những hình thức hỗ trợ này đã giúp huy động nguồn
lực, hỗ trợ hợp tác công nghệ và thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức.
Các nhà tài trợ song phương truyền thống, như Mỹ, Nhật Bản,
Ôxtrâylia, Niu Dilân, Hàn Quốc và các nước châu Âu, đã có
những đóng góp to lớn. Trong những năm gần đây, Trung
Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và các nền kinh tế mới nổi khác đang
trở thành các nhà tài trợ tích cực.

Trong giai đoạn đầu phát triển, khu vực châu Á đang
phát triển phải đối phó với tình trạng thiếu vốn do mức tiết
kiệm trong nước thấp và nhu cầu đầu tư cao. ODA song
phương và các ngân hàng phát triển đa phương, trong đó có
ADB và WB, đã cung cấp nguồn tài trợ cùng với kiến thức, ban
đầu nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, và ngày càng tài trợ nhiều
hơn vào lĩnh vực y tế, giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác.
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Để nâng cao hiệu quả viện trợ, các nước châu Á đã tăng cường
năng lực thu hút và duy trì quyền sở hữu bằng cách điều chỉnh
sự hỗ trợ từ bên ngoài phù hợp với các chiến lược phát triển
quốc gia.

Với sự gia tăng của nguồn vốn FDI và các nguồn tài trợ
bên ngoài khác, ODA song phương và các ngân hàng phát triển
đa phương đã định hướng lại những ưu tiên của họ, quan tâm
nhiều hơn đến cải cách chính sách và cải thiện quản trị của các
nước. Trong những năm gần đây, hỗ trợ phát triển ngày càng
tập trung vào việc hỗ trợ nhiều hơn cho chương trình nghị sự
toàn cầu như các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa thuận
Paris về biến đổi khí hậu.

Tăng cường hợp tác và hội nhập khu vực ở châu Á

Hợp tác và hội nhập khu vực ở châu Á và Thái Bình
Dương bắt đầu phát triển từ thời kỳ hậu chiến. Ban đầu, xu
hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu duy trì hòa bình và an
ninh sau những năm xảy ra chiến tranh và xung đột trên khắp
khu vực, và bởi nhu cầu vượt qua những mối liên kết với thuộc
địa trước đây. Phạm vi hợp tác và hội nhập khu vực từ đó đã
mở rộng sang thúc đẩy thương mại, đầu tư nội khối và hỗ trợ
hàng hóa công cộng trong khu vực.

ASEAN là một ví dụ thành công về hợp tác và hội nhập
khu vực. ASEAN đã cùng nhau hướng tới một “Cộng đồng
Kinh tế ASEAN” thông qua hợp tác về thương mại, đầu tư và
hài hòa hóa các tiêu chuẩn. Theo thời gian, Hiệp hội cũng đã
cùng nhau thúc đẩy các chính sách lành mạnh theo định hướng
thị trường, thu hút thêm các thành viên mới. Ngày nay, ASEAN
đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp một nền tảng để
thu hút sự hợp tác vào khu vực từ các nước bên ngoài Đông
Nam Á trong các lĩnh vực tài chính, các hiệp định thương mại
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mở rộng và đối thoại trên các vấn đề chung của khu vực và
quốc tế.

Ở Nam Á, hợp tác và hội nhập khu vực tập trung ưu tiên
tăng cường khả năng kết nối có chất lượng cao thông qua vận
tải, năng lượng và xúc tiến thương mại. Trung Á đang chuyển
từ hợp tác về kết nối cơ sở hạ tầng sang phát triển các hành lang
kinh tế khu vực và chia sẻ kiến thức trong các lĩnh vực khác
nhau. Các quốc đảo ở Thái Bình Dương thực hiện ưu tiên kết nối
thương mại, hàng hải và kỹ thuật số, quản lý tài nguyên đại
dương chung, du lịch bền vững và phát triển năng lực để đầu tư
vào khu vực tư nhân.

Sự thành lập ADB vào năm 1966 có thể được coi là một ví
dụ tiêu biểu của quá trình hợp tác và hội nhập khu vực, thể hiện
ý chí mạnh mẽ và nỗ lực của người dân trong và ngoài khu vực
châu Á và Thái Bình Dương trong việc cùng nhau phối hợp vì
sự phát triển của khu vực. Để hỗ trợ hợp tác và hội nhập khu
vực, về phần mình, ADB đã đề xuất nhiều chương trình tiểu
vùng, ví dụ như Chương trình Tiểu vùng Mê Công mở rộng
(GMS), Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực Trung Á (CAREC) và
Hợp tác kinh tế tiểu vùng Nam Á (SASEC).

1.5. Phần còn lại của chương trình nghị sự phát triển của
châu Á

Mặc dù tăng trưởng và chuyển dịch kinh tế diễn ra nhanh
chóng, song khoảng cách phát triển của châu Á với các nước
tiên tiến vẫn còn lớn. Năm 2018, GDP bình quân đầu người của
khu vực châu Á đang phát triển tính theo đôla Mỹ (theo tỷ giá
thị trường) chỉ bằng 14% mức trung bình của các nước OECD.
Các nước châu Á cần giải quyết một loạt các thách thức phát
triển cũ và mới đan xen.
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Tăng hiệu quả hoạt động của thị trường, tăng cường
quản trị và thể chế. Các nước châu Á cần tiếp tục cải cách thị
trường lao động, tài chính, cũng như các cơ chế thương mại và
đầu tư nhằm loại bỏ sự cứng nhắc và méo mó của thị trường.
Các nước có thể tiếp tục thúc đẩy phát triển bằng cách hỗ trợ
đổi mới và nghiên cứu, phát triển, đầu tư cho giáo dục đại học,
duy trì môi trường thuận lợi cho đầu tư vào khu vực tư nhân
và chống lại các hành vi phi cạnh tranh. Tùy thuộc vào nhu cầu
của từng nước, cần phải tiếp tục cải cách các doanh nghiệp nhà
nước. Hơn nữa, các quốc gia cần cải thiện chất lượng các quy
định, kiểm soát tham nhũng tốt hơn, mở rộng sự tham gia của
các bên và tăng trách nhiệm giải trình.

Hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang mức thu nhập cao hơn.
Để chuyển dịch từ mức thu nhập trung bình sang mức thu nhập
cao và khắc phục cái gọi là “bẫy thu nhập trung bình” đòi hỏi
phải có những động lực tăng trưởng mới và khác biệt với một
nền kinh tế đổi mới và dựa trên tri thức nhiều hơn. Các nước có
thu nhập trung bình cao cũng cần giải quyết vấn đề bất bình
đẳng thu nhập đang gia tăng, trong đó có khoảng cách giữa các
khu vực tiên tiến và tụt hậu. Các nước có thu nhập thấp cần tiếp
tục tập trung vào việc cải thiện nền tảng kinh tế, bao gồm cả
đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng tiếp cận giáo dục và y tế, đồng
thời cải thiện môi trường đầu tư.

Hỗ trợ quá trình chuyển dịch nông nghiệp và nông thôn
đang diễn ra. Các nước nên tiếp tục khuyến khích tăng năng
suất nông nghiệp thông qua việc áp dụng các công nghệ mới,
tiếp tục thực hiện cải cách và củng cố đất đai. Các nước cần cải
thiện chuỗi giá trị thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp, đồng
thời phát triển và thực thi các tiêu chuẩn dinh dưỡng và an toàn
thực phẩm. Ngoài ra, các nước cũng cần giải quyết tình trạng
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“méo mó” giá nông sản còn tồn tại và ứng phó với những thách
thức môi trường mới xuất hiện, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

Đầu tư vào tiến bộ công nghệ. Để tiếp tục áp dụng các
công nghệ mới và thúc đẩy đổi mới, các nước châu Á cần xây
dựng một đội ngũ lực lượng lao động đa dạng có trình độ giáo
dục và kỹ năng. Các nước phải đầu tư và quản lý sự phát triển
mở rộng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu
và phát triển, thúc đẩy sợi dây liên kết giữa cộng đồng nghiên
cứu và doanh nghiệp. Các nước cũng nên củng cố các thể chế hỗ
trợ đổi mới, bao gồm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy
cạnh tranh công bằng.

Thu hẹp khoảng cách về nguồn vốn nhân lực và đáp ứng
sự thay đổi về nhân khẩu học. Trong lĩnh vực giáo dục, những
thách thức tương lai bao gồm việc hoàn thành phổ cập giáo dục
trung học, mở rộng giáo dục đại học và nâng cao chất lượng
giáo dục. Trong lĩnh vực y tế, chính phủ các nước phải giải
quyết vấn đề tỷ lệ ngày càng gia tăng các loại bệnh không lây
nhiễm và mở rộng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Để đạt
được lợi tức nhân khẩu học, các nước có số dân trong độ tuổi
lao động ngày càng tăng cần bảo đảm đầu tư đầy đủ vào nguồn
lực con người và tạo việc làm có chất lượng. Các nước cũng cần
hỗ trợ nữ giới tham gia vào thị trường lao động thông qua các
chính sách hướng đến nền kinh tế chia sẻ, phân chia lại công
việc chăm sóc gia đình không được trả lương, cũng như các
chính sách việc làm thân thiện với gia đình như cung cấp cơ sở
trông trẻ và có chế độ trả lương khi cha mẹ nghỉ làm để chăm
sóc con cái (ví dụ như chế độ nghỉ thai sản). Đối với các quốc
gia có dân số già, công nghệ có thể góp phần giải quyết vấn đề
dân số trong độ tuổi lao động bị thu hẹp và hỗ trợ chăm sóc
người cao tuổi. Sự đa dạng trong các đặc điểm nhân khẩu học
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ở châu Á đồng nghĩa với việc cả các quốc gia có dân số trẻ và
dân số già hơn đều có thể hưởng lợi từ việc lao động dịch
chuyển xuyên biên giới.

Cân bằng tốt hơn giữa tiết kiệm và đầu tư, đồng thời
củng cố khu vực tài chính. Một số nước châu Á cần gia tăng
tiêu dùng hộ gia đình, trong khi những nước khác nên gia tăng
tiết kiệm và đầu tư trong nước. Để huy động tiết kiệm cho đầu
tư sản xuất, các nước châu Á phải tiếp tục đa dạng hóa các hệ
thống tài chính, phát triển các thị trường vốn sâu rộng với sự
tham gia nhiều hơn của các nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy tài
chính bao trùm và củng cố các quy định tài chính để giảm thiểu
rủi ro. Các quốc gia cần phải nắm bắt sự đổi mới về tài chính
trong khi vẫn cần duy trì sự ổn định. Họ cũng có thể được
hưởng lợi nhờ tăng cường hợp tác tài chính khu vực.

Giải quyết những lỗ hổng về cơ sở hạ tầng. Năm 2017,
hơn 400 triệu người dân châu Á sống không có điện, 300 triệu
người không được tiếp cận đầy đủ với nguồn nước uống an
toàn và 1,5 tỷ người thiếu các điều kiện vệ sinh. Khu vực châu Á
đang phát triển cần đầu tư nhiều hơn vào giao thông, năng
lượng, nước đô thị, cũng như công nghệ thông tin và truyền
thông. Tiếp tục phát triển năng lực và cải cách thể chế có thể
làm gia tăng hiệu quả và cung cấp các dịch vụ có chất lượng
cao. Sự tham gia của khu vực tư nhân là điều cần thiết để thu
hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, hợp tác khu vực
đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng kết nối
khu vực trên khắp châu Á.

Duy trì cơ chế đầu tư và thương mại mở cửa. Đầu tư nước
ngoài đã góp phần đáng kể làm nên thành công về kinh tế của
khu vực châu Á đang phát triển trong nửa thế kỷ qua. Các
chính phủ châu Á nên tiếp tục thúc đẩy mở cửa thương mại và
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đầu tư bằng cách tiếp tục giảm thuế quan và các hàng rào phi
thuế quan, thúc đẩy thương mại dịch vụ, bao gồm cả thương
mại điện tử và thương mại kỹ thuật số, hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa tiếp cận các thị trường quốc tế. Các nước cần hướng
tới mở rộng các thỏa thuận trong và ngoài khu vực, đổi mới các
nỗ lực nhằm hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương.

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Châu Á đã được hưởng lợi
từ các chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính thận trọng. Tuy
nhiên, các nhà hoạch định chính sách nên tiếp tục cảnh giác. Các
ưu tiên chính sách để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô bao gồm
củng cố tài chính công, sử dụng nhiều hơn các chính sách an
toàn vĩ mô và duy trì tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái. Các nước
phải theo dõi chặt chẽ dòng chảy của vốn và nếu cần thiết, phải
quản lý tâm lý thị trường trong đó sử dụng các biện pháp làm
giảm biến động tỷ giá do các cú sốc bên ngoài gây ra.

Xóa nghèo và giảm bất bình đẳng. Tính theo chuẩn nghèo
cao hơn ở mức 3,2 USD/ngày thường được áp dụng ở các nước
có thu nhập trung bình thấp thì 29% người dân châu Á vẫn còn
nghèo. Để xóa nghèo và giảm bất bình đẳng, chính phủ phải tạo
việc làm có chất lượng hơn, tăng chi tiêu cho giáo dục, mở rộng
diện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, tăng cường các mạng
lưới an toàn xã hội, nâng cao vai trò của thuế trong quá trình
tái phân bổ thu nhập, giảm khoảng cách thu nhập thành thị -
nông thôn và chênh lệch vùng, đồng thời tiếp tục cải cách quản
trị để thúc đẩy tạo ra cơ hội bình đẳng.

Giảm khoảng cách về giới. Bình đẳng giới là một chương
trình nghị sự còn chưa được hoàn tất. Các ưu tiên chính sách
bao gồm đầu tư liên tục vào giáo dục cho nữ giới, đặc biệt là
về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), gia tăng
khả năng tiếp cận với sức chăm sóc khỏe tình dục và sức khỏe
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sinh sản. Các chính phủ cần phải tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ
tầng cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu của nữ giới. Các chính phủ
nên tăng cường sự tham gia của nữ giới vào thị trường lao động
và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nhân
và lãnh đạo doanh nghiệp nữ. Cần thực hiện thêm các cải cách
về pháp luật và quy định để góp phần loại bỏ khoảng cách về
giới khi tham gia vào các hoạt động xã hội, kinh tế và chính trị.

Bảo vệ môi trường và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu đe dọa tính bền vững
trong quá trình phát triển của châu Á. Các nước châu Á cần
phải tăng cường nỗ lực bảo vệ môi trường và hành động ngay
để giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. Các nước cần phải:
(i) đầu tư đáng kể vào năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng,
giao thông công cộng bền vững và cơ sở hạ tầng thích ứng biến
đổi khí hậu; (ii) thu hút đầu tư của khu vực tư nhân vào cơ sở
hạ tầng bền vững; (iii) tăng cường hơn nữa khung pháp lý, các
chính sách bảo vệ, các tiêu chuẩn về chất lượng nước và không
khí; (iv) bảo đảm giá cả phản ánh chi phí môi trường và các ảnh
hưởng ngoại lai của biến đổi khí hậu; (v) xây dựng năng lực
quản trị môi trường; và (vi) tăng cường hợp tác khu vực về các
vấn đề môi trường.

Tăng cường quan hệ đối tác phát triển song phương và
đa phương. Khu vực châu Á đang phát triển đã được hưởng
lợi từ quá trình hợp tác phát triển với cả các đối tác song
phương và đa phương khi tiếp cận nguồn tài trợ phát triển, tư
vấn chính sách, trao đổi kiến thức và tăng cường năng lực. Các
chính phủ nên tiếp tục phối hợp với các đối tác phát triển và
nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển.

Tăng cường hơn nữa hợp tác và hội nhập khu vực. Dựa
trên những thành tựu đã đạt được, cần có sự hợp tác lớn hơn
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trong việc bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên chung
như sông ngòi, đại dương và rừng, và hợp tác trong lĩnh vực
nông nghiệp bao gồm các chính sách và nghiên cứu. Cần tập
trung nhiều hơn vào con người. Thúc đẩy du lịch bền vững
trong khu vực là một trong số các ưu tiên. Các quốc gia nên hợp
tác để tăng cường tiếng nói của châu Á về các vấn đề toàn cầu,
tương xứng với tầm quan trọng ngày càng tăng của khu vực
trong nền kinh tế toàn cầu. Chắc chắn rằng các chính phủ và
người dân phải tiếp tục nỗ lực hết sức để duy trì hòa bình và ổn
định trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương.



CHƯƠNG 2

VAI TRÒ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG,
NHÀ NƯỚC VÀ CÁC THỂ CHẾ

2.1. Giới thiệu

Để phát triển đòi hỏi phải có các thị trường hoạt động hiệu
quả, một nhà nước hiệu quả và các thể chế mạnh mẽ. Các thị
trường, giá cả và cạnh tranh là những yếu tố đặc biệt quan trọng
đối với việc phân bổ nguồn lực hiệu quả và việc tạo động cơ
khuyến khích doanh nghiệp. Cần có sự hiện diện của nhà nước
để thiết lập các thể chế mạnh mẽ, để can thiệp vào những nơi
mà thị trường hoạt động không hiệu quả và để thúc đẩy công
bằng xã hội. Các thể chế mạnh mẽ sẽ giúp bảo đảm thị trường
hoạt động một cách có trật tự và bảo đảm trách nhiệm giải trình
của nhà nước. Trên thực tế, nhà nước thường có trách nhiệm
điều tiết thị trường và duy trì các nguyên tắc của pháp luật, cung
cấp nền giáo dục và dịch vụ y tế, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tái
phân bổ thu nhập thông qua thuế và bảo trợ xã hội, quản lý
kinh tế vĩ mô và bảo vệ môi trường. Ở nhiều nước, nhà nước
cũng tham gia vào quá trình điều phối các ngành công nghiệp
phụ trợ và phát triển.
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Ở châu Á, vai trò của các thị trường và nhà nước đã phát
triển đáng kể trong 50 năm qua. Trong quá trình phục hồi sau
sự tàn phá của Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã dựa
vào cạnh tranh thị trường và các doanh nghiệp tư nhân để
thúc đẩy tăng trưởng, trong khi chính phủ đã chủ động thúc
đẩy đầu tư, gia công hàng xuất khẩu và đổi mới công nghệ.
Chiến lược này đem lại hơn 20 năm tăng trưởng nhanh chóng
kể từ đầu những năm 1950. Nhiều nền kinh tế châu Á đang
phát triển đã áp dụng các chính sách công nghiệp hóa thay
thế nhập khẩu với sự kiểm soát mạnh mẽ của nhà nước để
xây dựng và phát triển quốc gia ngay sau chiến tranh. Tuy
nhiên, từ thập niên 1960, Hồng Công (Trung Quốc), Hàn
Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc) đã đi theo mô hình
của Nhật Bản và chuyển sang áp dụng các chính sách xúc tiến
xuất khẩu và thân thiện với thị trường. Các quốc gia và vùng
lãnh thổ này đã phát triển thành NIEs. Trong những năm
1970, Inđônêxia, Malaixia và Thái Lan đã mở cửa thương mại
và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Họ cũng đã trở thành
các nền kinh tế có hiệu suất cao ở châu Á trong 2-3 thập niên
sau đó.

Lấy cảm hứng từ những thành công này, từ cuối thập niên
1970, thêm nhiều nền kinh tế châu Á bắt tay vào cải cách sâu
rộng theo định hướng thị trường và mở cửa ra thế giới bên
ngoài. Sau 3 thập niên thực hiện kế hoạch hóa tập trung dẫn
đến phân bổ sai nguồn lực một cách nghiêm trọng và những
thiếu hụt trên diện rộng, Trung Quốc đã bắt đầu quá trình
chuyển dịch theo hướng một nền kinh tế định hướng thị trường
hơn vào năm 1978. Trong 40 năm tiếp theo, quốc gia này đã đạt
được sự phát triển vượt trội. Ở Nam Á, sau nhiều thập kỷ tăng
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trưởng bị cản trở do quá trình công nghiệp hóa dưới sự dẫn dắt
của nhà nước, Ấn Độ cũng bắt đầu cải cách kinh tế vào năm
1991 để giảm bớt sự kiểm soát của chính phủ, dựa nhiều hơn
vào các lực lượng thị trường, mở cửa thương mại và FDI. Đồng
hành với sự tiến triển của những cải cách này là sự tăng tốc của
quá trình phát triển. Từ đầu những năm 1990, các nước Trung
Á bắt đầu chuyển dịch nền kinh tế theo hướng thị trường sau
sự sụp đổ của Liên Xô. Và trong những năm gần đây, nhiều
quốc đảo ở Thái Bình Dương cũng đã chấp nhận cải cách theo
định hướng thị trường.

Từ những năm 1980, tầm quan trọng của chất lượng quản
trị và các thể chế ngày càng được công nhận rộng rãi trong tư
duy phát triển. Quản trị tốt và các thể chế giúp các quốc gia có
khả năng thông qua các chính sách đúng đắn, và một khi đã
được thông qua, việc triển khai các chính sách này sẽ hiệu quả
hơn. Năng lực nhà nước mạnh mẽ, một yếu tố chính trong quản
trị và thể chế, thường được coi là nhân tố cốt lõi đóng góp vào
thành công về kinh tế của châu Á sau chiến tranh. Một số quan
điểm cho rằng, có sự liên kết giữa năng lực nhà nước mạnh mẽ
với cái gọi là “nhà nước kiến tạo phát triển”1. Ở một số nước
trong khu vực, có lập luận cho rằng quản trị yếu kém dẫn đến
xung đột, bất ổn và thất bại kinh tế. Trong những năm gần đây,
trên khắp châu Á và Thái Bình Dương đã tăng cường nỗ lực để
nâng cao hiệu quả của chính quyền, chất lượng các quy định,
thượng tôn pháp luật và kiểm soát tham nhũng, đồng thời để
thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia
rộng khắp của người dân.

1. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.
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Chương 2 sẽ bàn về vai trò đang phát triển của các thị
trường, nhà nước và các thể chế trong quá trình phát triển của
châu Á suốt nửa thế kỷ qua. Mục 2.2 thảo luận về khái niệm vai
trò của các thị trường và nhà nước. Mục 2.3 phân tích quá trình
phát triển của tư duy và chính sách phát triển. Mục 2.4 thảo luận
về tầm quan trọng ngày càng tăng của quản trị tốt và các thể
chế mạnh mẽ trong tư duy phát triển thời gian gần đây. Các
mục 2.5-2.12 xem xét kinh nghiệm quốc gia về các thị trường,
nhà nước và cải cách chính sách. Mục 2.13 tập trung nêu bật
những ưu tiên về chính sách trong tương lai.

2.2. Vai trò của các thị trường và nhà nước
Vai trò của các thị trường và nhà nước là một trong những

vấn đề quan trọng nhất trong chính sách phát triển. Hiện nay có
sự đồng thuận trên toàn cầu và tại khu vực châu Á về việc các thị
trường, giá cả và sự cạnh tranh cần đóng vai trò chủ đạo trong
quá trình phân bổ nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, có những lĩnh vực mà các giải pháp mang tính thị
trường chưa thể đem lại kết quả tối ưu về mặt xã hội, và cần có
sự can thiệp của nhà nước để giải quyết những thất bại này.
Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các thể
chế mạnh mẽ và thúc đẩy công bằng xã hội.

Thị trường, giá cả và cạnh tranh đã tồn tại vài nghìn năm
trong lịch sử loài người. Ý tưởng về việc các yếu tố này có thể
đóng vai trò như một “bàn tay vô hình” để phân bổ nguồn lực
một cách hiệu quả đã được nhà kinh tế học người Anh Adam
Smith khái niệm hóa trong tác phẩm của ông năm 1776, Tìm hiểu
về bản chất và nguyên nhân tạo ra sự giàu có của các quốc gia (An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)2.

2. Smith, A. 1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations. London: William Strahan and Thomas Cadell.
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Adam Smith đưa ra giả thuyết rằng các lực lượng thị trường
mà không quan sát được và được tạo ra bởi động cơ lợi nhuận
của khu vực tư nhân có thể bảo đảm phân bổ nguồn lực tối ưu,
dẫn đến việc tạo ra của cải một cách bền vững. Kể từ sau đó,
thuyết thị trường tự do đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy
kinh tế và hoạch định chính sách trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, dựa vào các thị trường để phân bổ nguồn lực
không có nghĩa là loại bỏ vai trò quan trọng của nhà nước. Ngay
từ thời cổ đại đã có các quy tắc và luật lệ do nhà nước đưa ra để
bảo vệ tài sản của cá nhân và hỗ trợ việc thực hiện các giao dịch
trên thị trường một cách công bằng. Ví dụ, tại Trung Quốc, các
quy tắc và luật lệ này có thể bắt nguồn từ thời nhà Tần (giai
đoạn 221-206 trước Công nguyên) 3. Trong lịch sử, nhà nước
cũng thường cung cấp các cơ sở hạ tầng công cộng như đường
giao thông và thủy lợi. Đô Giang Yển, hệ thống thủy lợi và kiểm
soát nước được chính phủ xây dựng vào năm 256 trước Công
nguyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngày nay, vẫn đóng một vai trò
quan trọng.

Lý thuyết kinh tế hiện đại nhấn mạnh một số vai trò quan
trọng của chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

Vai trò đầu tiên là thiết lập các thể chế góp phần kiến tạo
thị trường và hỗ trợ thị trường hoạt động một cách có trật tự.
Điều này đòi hỏi chính phủ đưa ra luật lệ và quy định nhằm
duy trì nguyên tắc và trật tự, bảo vệ quyền sở hữu tài sản (bao
gồm cả sở hữu trí tuệ), thực thi hợp đồng, bảo đảm cạnh tranh
lành mạnh, duy trì sự ổn định tài chính và bảo vệ người tiêu
dùng. Đây là tất cả các thể chế quan trọng trong nền kinh tế thị

3. Qian, M. 2013. Chinese Economic History [in Chinese]. Beijing: Beijing
United Publishing House.
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trường hiện đại, tạo nền tảng hỗ trợ cho thương mại, đầu tư và
sự đổi mới. Tiền tệ và ngân hàng trung ương cũng là các bộ
phận hợp thành của những thể chế này. Các biện pháp cải cách
nhằm củng cố pháp luật và những quy định để thúc đẩy các cơ
chế đầu tư và thương mại mở cửa là các yếu tố nòng cốt tạo nên
thành công về kinh tế của khu vực trong nửa thế kỷ qua
(Chương 9).

Vai trò thứ hai liên quan đến cái gọi là “thất bại của thị
trường” và “hàng hóa công cộng” trong lý thuyết kinh tế. Cần
có sự can thiệp của chính phủ để giải quyết các thất bại của thị
trường phát sinh do “các ảnh hưởng ngoại lai”, “cạnh tranh
không hoàn hảo” và “thông tin bất cân xứng”. Tất cả những yếu
tố này khiến các giải pháp thị trường trở nên không hiệu quả.
Tình trạng tư bản độc quyền thường phát sinh do chi phí đầu
tư ban đầu cao, cản trở đối thủ cạnh tranh tiềm năng tham gia
vào các thị trường. Các quy định cần bảo đảm rằng, các nhà tư
bản độc quyền không tham gia vào hoạt động “làm giá” và
hành vi thị trường không công bằng. Các ngân hàng cần chịu
quy định của chính phủ vì họ biết nhiều hơn về điều kiện thanh
khoản và khả năng thanh toán so với các đối tượng chủ tài
khoản tiền gửi. Ảnh hưởng ngoại lai có thể là tích cực hoặc tiêu
cực - ảnh hưởng này tồn tại khi chi phí hay lợi ích cá nhân đi
chệch khỏi những chi phí hoặc lợi ích cho toàn xã hội. Một ví
dụ quan trọng về ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực là ô nhiễm môi
trường, khi các đối tượng gây ô nhiễm không phải chịu chi phí
xã hội. Ô nhiễm phải được giải quyết bởi các chính phủ thông
qua những quy định và thuế quan (Chương 13).

Một kiểu thất bại quan trọng khác của thị trường liên
quan đến hàng hóa công cộng như kiểm soát lũ lụt, chiếu sáng
đường phố, hoạt động của cảnh sát, ngoại giao và quốc phòng.
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Các thị trường không thể cung cấp những dịch vụ này một cách
hiệu quả vì chúng có tính chất không thể loại trừ (khó tính phí)
và không có sự tranh giành trong tiêu dùng (tiêu dùng của một
người sẽ không làm giảm tiêu dùng của người khác). Giáo dục
và y tế cộng đồng có thể được cung cấp cho những người tiêu
dùng cụ thể và được chi trả bằng cách thu phí, tuy nhiên, chúng
được coi là “hàng hóa bán công cộng” vì chúng có ảnh hưởng
ngoại lai tích cực lớn tới xã hội (Chương 6 và Chương 8).

Vai trò thứ ba là thúc đẩy các ngành công nghiệp và hỗ
trợ sự đổi mới. Chính phủ ở cả những nước đang phát triển và
những nước phát triển đã sử dụng các “chính sách công
nghiệp” có mục tiêu để hỗ trợ các “ngành công nghiệp non trẻ”,
hay nói chung là các ngành công nghiệp trong nước, sử dụng
một loạt các công cụ như thuế quan và trợ cấp, đặc biệt là ở giai
đoạn phát triển ban đầu. Các chính phủ cũng đã thúc đẩy
nghiên cứu và phát triển, ví dụ, bằng cách cung cấp ưu đãi thuế
và cho phép tiếp cận tín dụng ưu đãi thông qua các tổ chức tài
chính trực thuộc chính phủ. Tại Mỹ, sự hỗ trợ của chính phủ
cho Cơ quan hàng không và vũ trụ quốc gia (NASA) và công
nghệ quốc phòng đã dẫn đến sự phát triển của các ngành công
nghiệp mới và sau đó là ứng dụng thương mại đối với các công
nghệ mới (ví dụ như Internet, hệ thống định vị toàn cầu và y
học tiên tiến). Các chính phủ có thể giải quyết “vấn đề về phối
hợp” giữa nhiều “người chơi” trong khu vực tư nhân. Ví dụ, ở
nhiều nước châu Á, chính phủ cung cấp hướng dẫn cho đầu tư
tư nhân thông qua các kế hoạch dài hạn, đầu tư công và các
biện pháp khuyến khích tài chính để thúc đẩy các cụm công
nghiệp và các lĩnh vực chiến lược mới (Chương 5).

Vai trò thứ tư là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Trong một
nền kinh tế thị trường hiện đại, các chính phủ đóng vai trò quan
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trọng trong việc quản lý các chu kỳ kinh doanh và duy trì ổn
định kinh tế vĩ mô thông qua chính sách tiền tệ và tài khóa. Ý
tưởng này đã được chấp nhận rộng rãi sau cuộc Đại suy thoái
bắt đầu nổ ra vào năm 1929 và củng cố các chính sách Thỏa
thuận mới (New Deal) của Mỹ cũng như các chính sách tương
tự ở châu Âu và Nhật Bản trong những năm 1930. Trong xuất
bản phẩm năm 1936, Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và
tiền tệ (The General Theory of Employment, Interest and Money),
nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes đã đưa ra
luận cứ lý thuyết cho việc sử dụng chính sách tài khóa chủ động
để đối phó với suy thoái kinh tế khi thiếu hụt tổng cầu4. Lý
thuyết của chủ nghĩa tiền tệ trong thập niên 1960 đã nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc có nguồn cung tiền tệ ổn định và dựa
trên luật lệ để duy trì ổn định kinh tế và kiểm soát lạm phát.

Theo thời gian, những lý thuyết và ý tưởng mới về chính
sách tài khóa và tiền tệ đã xuất hiện, đôi khi dẫn đến những
quy định chính sách mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngày nay đã có sự
đồng thuận rộng rãi về việc các chính phủ nên kích thích tài
khóa và nới lỏng tiền tệ trong giai đoạn xảy ra suy thoái kinh
tế; thắt chặt tài khóa và tiền tệ khi nền kinh tế quá nóng. Trong
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, ngân
hàng trung ương ở nhiều nước phát triển đã “bơm” một lượng
lớn thanh khoản để hỗ trợ các ngân hàng. Sau khủng hoảng,
họ kết hợp nới lỏng tiền tệ định lượng với các biện pháp tài
khóa nghịch chu kỳ (counter-cyclical) để hỗ trợ phục hồi kinh
tế. Tuy nhiên, ít có sự đồng thuận về cách thức đối phó với
tăng trưởng chậm kéo dài cùng mức lạm phát rất thấp trong

4. Keynes, J. M. 1936. The General Theory of Employment, Interest and
Money. London: Macmillan.
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thế giới phát triển, một vấn đề trong những năm gần đây
(Chương 10).

Vai trò thứ năm là thúc đẩy phân phối thu nhập công
bằng. Các thị trường tự do không tự động tạo ra bình đẳng
trong việc phân phối thu nhập do có sự khác biệt trong của cải
được thừa hưởng của mỗi người và trong cơ hội tiếp cận,
chẳng hạn như với đất đai, tài chính và giáo dục. Bất bình đẳng
quá mức trong phân phối thu nhập và tài sản vừa là sự không
công bằng, đồng thời gây bất lợi cho sự phát triển kinh tế và
tạo ra của cải. Cần có sự can thiệp của chính phủ để giải quyết
các vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập thông qua
thuế quan và chi tiêu cho giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội
(Chương 11). Thúc đẩy bình đẳng giới cũng là một ưu tiên
chính sách quan trọng (Chương 12).

Các chính phủ ở châu Á và Thái Bình Dương đã thực hiện
tất cả những biện pháp này, mặc dù có sự khác biệt lớn về các
ưu tiên chính sách giữa các quốc gia và theo thời gian. Và cũng
có sự khác biệt về quan điểm giữa các quốc gia và các học giả
về việc chính phủ nên đóng vai trò chủ động như thế nào.

Thường có sự tranh cãi đối với quan điểm ủng hộ một
chính phủ chủ động và sự can thiệp của chính phủ. Một lập
luận từ những năm 1960 đã trở nên mạnh mẽ hơn vào những
năm 1980 liên quan đến “thất bại của chính phủ”5. Lập luận đưa
ra là sự can thiệp quá mức của chính phủ có thể tạo ra những
dạng méo mó mới dẫn đến việc chệch xa khỏi mục tiêu phân
bổ nguồn lực tối ưu. Thất bại của chính phủ có thể phát sinh
khi trợ cấp sản xuất bảo vệ các công ty hoạt động kém hiệu quả;

5. Krueger, A. 1990. Government Failures in Development. Journal of
Economic Perspectives. 4 (3). pp. 9-23.
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trợ cấp tiêu dùng (như đối với năng lượng và nước) khuyến
khích tiêu thụ không hiệu quả và quá mức; các quy định về giá
gây ra thiếu hụt hoặc sản xuất dư thừa; và việc chi trả phúc lợi
quá mức dẫn đến rủi ro đạo đức, lạm dụng và mất cân đối tài khóa.

Một lập luận khác liên quan đến hiệu quả của chính sách
công nghiệp. Chính sách công nghiệp có mục tiêu thường bị chỉ
trích vì có thể dẫn đến hành vi trục lợi, cạnh tranh không lành
mạnh và không hiệu quả theo thời gian. Tuy nhiên, như đã thảo
luận ở trên, vai trò của chính sách công nghiệp, đặc biệt là ở giai
đoạn đầu phát triển, được chấp nhận rộng rãi. Nhiều người cho
rằng chính sách công nghiệp hữu ích ngay cả trong các giai
đoạn phát triển tiên tiến hơn, đặc biệt là khi có những tác động
lan tỏa tích cực đáng kể như sáng tạo đổi mới hoặc khi cần có
sự phối hợp, chẳng hạn trong việc phát triển các ngành công
nghiệp mới, phi truyền thống. Nhiều người cũng tin rằng chính
sách công nghiệp sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu dựa
trên hiệu quả và thúc đẩy cạnh tranh, và nếu được thực hiện
một cách minh bạch với các mục tiêu chính sách, các điều khoản
hết hiệu lực rõ ràng và một cơ chế thực thi hiệu quả6.

Cuối cùng, có lập luận cho rằng để chính phủ nắm giữ quá
nhiều quyền lực có thể tạo ra những vấn đề về thiên lệch chính
sách, “sự lũng đoạn của giới tinh hoa” (tầng lớp có đặc quyền
lợi dụng các quy tắc) và sự chiếm đoạt quyền lực. Đây là cơ sở
hợp lý cho cơ chế phân lập quyền lực, trách nhiệm giải trình và
sự minh bạch, kiểm soát tham nhũng và sự tham gia rộng rãi
của người dân trở thành những yếu tố mấu chốt của công tác
quản trị tốt (mục 2.4).

6. Rodrik, D. 2004. Industrial Policy for the Twenty-First Century.
KSG Working Paper Series. No. RWP04-047. Cambridge, MA: Kennedy School
of Government, Harvard University.
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 2.3. Tư duy và chính sách phát triển giữa thị trường với
nhà nước

Trong thực tế, vai trò của nhà nước trong một nền kinh tế,
đặc biệt là trong việc thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển
kinh tế, khác nhau đáng kể giữa các nước và tùy theo thời gian.
Những khác biệt này phản ánh sự khác biệt về lịch sử quốc gia,
hệ thống chính trị, kinh nghiệm chính sách và giai đoạn phát
triển. Chúng cũng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong tư
duy phát triển và những thay đổi trong mô hình chính sách.

Công nghiệp hóa do nhà nước dẫn dắt sau Chiến tranh thế giới
thứ hai

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quá trình công nghiệp hóa
do nhà nước lãnh đạo đã chi phối chính sách kinh tế trên khắp
thế giới đang phát triển. Nhiều nước giành được độc lập từ tay
thực dân cai trị nhưng bị sa lầy trong sự nghèo đói lan rộng. Đẩy
nhanh tốc độ phát triển và bắt kịp các nước tiên tiến thông qua
công nghiệp hóa là khát khao mạnh mẽ, đây cũng được coi là
vấn đề niềm tự hào dân tộc và giành lại độc lập kinh tế từ các
thế lực ngoại bang. Vì đòi hỏi quy mô đầu tư lớn nên công
nghiệp hóa cần phải được nhà nước dẫn dắt, bởi chỉ có nhà
nước mới có thẩm quyền huy động các nguồn lực cần thiết. Hơn
nữa, chủ nghĩa xã hội đang được chấp nhận rộng rãi trong đa
phần thế giới đang phát triển trong bối cảnh thành công của hệ
thống Xôviết. Các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc theo
đuổi mô hình công nghiệp hóa kế hoạch tập trung.

Các chiến lược công nghiệp hóa do nhà nước lãnh đạo vào
những năm 1950-1970 cùng các chính sách thương mại “thay
thế nhập khẩu” có sự hậu thuẫn của tri thức. Những ý tưởng
kinh tế mới, chẳng hạn như “cú đẩy lớn” (thông qua phối hợp
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đầu tư lớn)7, “tăng trưởng không cân bằng” (nhấn mạnh các
ngành công nghiệp có mục tiêu và đầu tư tập trung vào các
ngành công nghiệp cụ thể )8, “nền kinh tế kép” (coi việc chuyển
dịch lao động dư thừa từ nông thôn tự cung tự cấp sang chủ
nghĩa tư bản đô thị là một nguồn lực tăng trưởng nòng cốt)9 và
“các giai đoạn tăng trưởng” (xã hội truyền thống, tiền đề để nền
kinh tế cất cánh, giai đoạn cất cánh, thúc đẩy phát triển chín
muồi và giai đoạn tiêu thụ hàng loạt)10 đã thu hút rất nhiều sự
chú ý của cả các học giả và các nhà hoạch định chính sách. Nhiều
người tin rằng, các nước nghèo đã thất bại trong việc đầu tư đủ
cho tăng trưởng kinh tế và bị mắc kẹt trong bẫy cân bằng mức
thấp thì cần có sự can thiệp của nhà nước, chẳng hạn như thông
qua các chương trình đầu tư phối hợp để phá vỡ bẫy thu nhập này.

Công nghiệp hóa do nhà nước lãnh đạo cần các doanh
nghiệp nhà nước để thực hiện đầu tư lớn vào các lĩnh vực quan
trọng, đặc biệt là các ngành công nghiệp nặng thâm dụng vốn.
Và chiến lược này thường được hỗ trợ bởi chính sách thay thế
nhập khẩu. Thuế quan cao sẽ bảo vệ các ngành công nghiệp non
trẻ trong nước. Ngoài ra, do công nghiệp hóa đòi hỏi phải nhập
khẩu tư liệu sản xuất và các nước đang phát triển thường phải
đối mặt với những hạn chế về ngoại tệ, nên chính sách thay thế
nhập khẩu cũng được coi là một cách để tiết kiệm ngoại tệ.

7. Rosenstein-Rodan, P. 1943. Problems of Industrialisation of Eastern
and South-Eastern Europe. Economic Journal. 53 (210/211). pp. 202-211.

8. Hirschman, A. 1958. The Strategy of Economic Development. New
Haven: Yale University Press.

9. Xem tài liệu Lewis, W. A. 1954. Economic Development with
Unlimited Supplies of Labor. The Manchester School. 22 (2). pp. 139–191.

10. Xem tài liệu Rostow, W. 1959. The Stages of Economic Growth.
Economic History Review. 12 (1). pp. 1–16.
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Chính sách thay thế nhập khẩu cũng bị ảnh hưởng bởi lý
thuyết “phụ thuộc”, hoặc lý thuyết “trung tâm - ngoại vi” phổ
biến vào thời đó, cho rằng sự gia tăng của cải của các nước
phát triển bắt nguồn từ các nước đang phát triển. Theo lý
thuyết này, giá của các sản phẩm công nghiệp tăng so với
những hàng hóa cơ bản đã khiến các điều khoản thương mại
đối với các nước đang phát triển trở nên xấu đi và là nguyên
nhân chính dẫn đến những vấn đề kinh tế của các nước này.
Đây là những ý tưởng ủng hộ một cách tiếp cận hướng nội để
phát triển công nghiệp11.

Vai trò tích cực của nhà nước trong nền kinh tế và việc sở
hữu công cộng đối với các ngành công nghiệp trọng điểm đã
được các nước phát triển chấp nhận rộng rãi sau Chiến tranh thế
giới thứ hai, đặc biệt là ở châu Âu, vì nhiều chính phủ đã kiểm
soát trên quy mô lớn nền kinh tế khi chiến tranh kết thúc. Hơn
nữa, hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và những quan ngại về thất
bại của thị trường đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính sách của
chính phủ. Ví dụ, tại Vương quốc Anh và Pháp, nhiều ngành
công nghiệp đã được quốc hữu hóa sau chiến tranh.

Trong khi các ý tưởng và lý thuyết phát triển này tác động
đáng kể đến chính sách kinh tế ở thế giới đang phát triển trong
một thời gian dài, thì chúng chỉ có tác động hạn chế tại một số
nền kinh tế châu Á, trong đó có Nhật Bản, NIEs, Malaixia và
Thái Lan. Ngay từ đầu, các nền kinh tế này đã chuyển dịch từ
chính sách thay thế nhập khẩu sang các chính sách hướng ngoại
và thân thiện với thị trường.

11. Prebisch, R. 1962. The Economic Development of Latin America
and Its Principal Problems. Economic Bulletin for Latin America. 7 (1), pp.
1-23.
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Chuyển dịch sang tăng trưởng do thị trường dẫn dắt từ những
năm 1980

Từ cuối những năm 1970, chính sách kinh tế tại một số
nước phát triển đã chuyển dịch từ việc nhà nước can thiệp mạnh
mẽ sang phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường tự do, và điều này
đã tác động đến chính sách tại các nước đang phát triển.

Một trong số các lý do là hiệu suất hoạt động kém của các
ngành công nghiệp được quốc hữu hóa và hiệu quả khiêm tốn
đã được quan sát của toàn bộ nền kinh tế ở các nước phát triển.
Trong khoảng thời gian đó, triết lý kinh tế “tự do mới” xuất
hiện ở phương Tây. Bắt nguồn từ chủ nghĩa tự do cổ điển thế kỷ
XIX, tư duy kinh tế tự do mới đã ủng hộ các thị trường tự do,
doanh nghiệp tư nhân và chính phủ can thiệp ở mức tối thiểu.
Tư tưởng này đã được chính phủ của Thủ tướng Anh Margaret
Thatcher (1979-1990) và chính quyền của Tổng thống Mỹ
Ronald Reagan (1981-1989) chấp nhận. Tại Anh, nhiều ngành
công nghiệp được quốc hữu hóa trước đó đã được tư nhân hóa
vào những năm 1980. Ở châu Á, Nhật Bản cũng tư nhân hóa
một số tập đoàn của nhà nước trong suốt thời gian này, bao
gồm cả Tập đoàn Đường sắt quốc gia Nhật Bản, Tập đoàn Viễn
thông NTT và gần đây hơn là Tập đoàn Bưu điện Nhật Bản
(trong đó có cả dịch vụ tiết kiệm bưu điện).

Tư duy kinh tế tự do mới cũng tác động đáng kể đến chính
sách kinh tế trong thế giới đang phát triển, đặc biệt là ở khu vực
Mỹ Latinh sau khi đã trải qua một “thập kỷ mất mát” vào
những năm 1980 do khủng hoảng nợ xảy ra trên toàn khu vực.
Khủng hoảng vừa do những nguyên nhân từ bên ngoài, bao
gồm cả hai cú sốc về giá dầu vào những năm 1970, vừa bắt
nguồn từ chính sách trong nước. Thực tế nhà nước can thiệp và
bảo hộ thương mại quá mức được tin là nguyên nhân khiến các
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nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh kém hiệu quả và không có khả
năng cạnh tranh12. Từ đó dẫn đến các cuộc thảo luận về chính
sách tập trung vào thất bại của chính phủ và niềm tin rằng thất
bại này có thể còn tồi tệ hơn thất bại của thị trường. Để đối phó
với khủng hoảng nợ, các tổ chức tài chính đa phương và các
bên cho vay song phương đã cung cấp hỗ trợ tài chính theo các
“chương trình điều chỉnh cơ cấu” đi kèm với các điều kiện
chính sách theo tư duy kinh tế tự do mới. Các tư vấn chính sách
đó, sau này được biết đến là “Đồng thuận Washington”, kêu
gọi tăng trưởng dựa trên các thị trường tự do và kêu gọi tự do
hóa, bãi bỏ quy định và tư nhân hóa.

Trong thập niên 1980, đã có một làn sóng cải cách theo
định hướng thị trường ở các khu vực khác của thế giới đang
phát triển, cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa. Liên Xô trước
đây cũng như các nước Trung và Đông Âu bắt đầu thực hiện
cải cách kinh tế từ giữa những năm 1980 với nỗ lực vực dậy nền
kinh tế trì trệ của mình (trước khi hệ thống Xôviết sụp đổ vào
năm 1991). Ở châu Á, những khó khăn về kinh tế ở Trung Quốc
do Đại cách mạng văn hóa gây ra, cuộc khủng hoảng tài chính
ở Inđônêxia vào cuối thời kỳ bùng nổ dầu mỏ giữa thập niên
1980, hiệu quả kinh tế yếu kém và các cuộc khủng hoảng cán
cân thanh toán ở Nam Á đã khiến nhiều quốc gia xem xét lại
các chính sách của mình. Trung Quốc khởi động những cải cách
mở cửa theo định hướng thị trường vào năm 1978, Việt Nam
thực hiện Đổi mới vào năm 1986, Ấn Độ cải cách năm 1991 và
những nước ở Trung Á cải cách vào thập niên 1990 sau khi
giành độc lập. Những cải cách này cũng được thôi thúc bởi

12. Ferguson, R . W. 1999. Latin America: Lessons Learned from the Last
Twenty Years. Bài phát biểu dành cho Florida International Bankers
Association, Inc. Miami. 11 tháng 2.
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những thành tựu kinh tế ấn tượng ở Nhật Bản, NIEs và một số
nền kinh tế ở Đông Nam Á.

Tuy nhiên, trong vòng 20 năm trở lại đây, chính sách tự do
mới và “Đồng thuận Washington”13 không ngừng bị chỉ trích.
Những cải cách cấp tiến một cách máy móc theo “Đồng thuận
Washington” mà không cân nhắc đúng đắn về bối cảnh của các
quốc gia đã không đem lại hiệu quả kinh tế tốt đẹp hơn, đặc
biệt là ở khu vực Mỹ Latinh và châu Phi. “Liệu pháp sốc” của
quá trình tự do hóa nhanh chóng và tư nhân hóa hàng loạt đã
đẩy nền kinh tế Nga rơi vào suy thoái sâu nhiều năm. Mặt khác,
nhiều người tin rằng, thành quả kinh tế của Trung Quốc là kết
quả của những cải cách mở cửa từng bước, kết hợp giữa lực
lượng thị trường và sự can thiệp của nhà nước14. Cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 cũng nêu bật vấn đề
phụ thuộc quá mức vào các lực lượng thị trường không có sự
ràng buộc.

Thảo luận về vai trò của thị trường và nhà nước sẽ còn
tiếp tục. Quan điểm của cuốn sách này là thành công của Trung
Quốc về cơ bản là nhờ những cải cách mở cửa theo định hướng
thị trường từ sau năm 1978. Nhìn rộng hơn, các chính sách mà
châu Á theo đuổi có thể được giải thích bằng các lý thuyết kinh
tế tiêu chuẩn và có thể không quá khác biệt so với những chính
sách được quy định bởi “Đồng thuận Washington”. Điều làm

13. Stiglitz, J. 2016. The State, the Market, and Development. WIDER
Working Paper. No. 2016/1. Helsinki: United Nations University World
Institute for Development Economics Research.

14. Lin, J.Y. 2012. New Structural Economics: A Framework for Rethinking
Development and Policy. Washington, DC: WB.
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nên sự khác biệt chính là nhiều nước châu Á đã áp dụng một
cách tiếp cận thực tế để thực hiện chính sách của mình.

2.4. Tầm quan trọng của công tác quản trị tốt và những thể
chế mạnh mẽ

Kể từ những năm 1980, trong tư duy phát triển, tầm quan
trọng của công tác quản trị tốt đối với tăng trưởng kinh tế bền
vững và tạo ra của cải ngày càng được ghi nhận, kế tiếp ảnh
hưởng ngày càng tăng của “kinh tế học thể chế mới” trong thập
niên này15. Quan sát thực tế cho thấy hiệu quả hoạt động kinh
tế của một đất nước không chỉ phụ thuộc vào bản chất của các
chính sách mà chính phủ theo đuổi, mà còn phụ thuộc vào chất
lượng quản trị và các thể chế16. Các biện pháp can thiệp của
cùng một chính phủ có thể đem lại những kết quả khác nhau
tuỳ thuộc vào chất lượng quản trị và các thể chế.

Hiện nay, có sự đồng thuận rộng rãi về cách thức chính
phủ thực thi quyền lực của mình trong quá trình quản lý các
nguồn lực kinh tế và xã hội của một quốc gia. Quản trị tốt đòi
hỏi phải có sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia
rộng rãi của người dân; nhà nước pháp quyền, ổn định chính
trị; và kiểm soát tham nhũng. Quản trị tốt cũng đòi hỏi nhà
nước có năng lực tốt để thiết kế và triển khai các chính sách tốt.
Kinh nghiệm phát triển của châu Á đến nay cho thấy nhà nước
có năng lực tốt phải được hỗ trợ bởi bộ máy công quyền có trình
độ, và thành công thường gắn liền với các nhà lãnh đạo chính trị

15 . North, D. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic
Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

16. Acemoglu, D., and J. A. Robinson. 2012. Why Nations Fail: The
Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Publishing
Group.
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có tầm nhìn17.Đã có những nỗ lực nhằm thúc đẩy quản trị tốt ở
châu Á và trên toàn thế giới trong 20-30 năm qua.

Quản trị tốt và các thể chế mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết
để các lực lượng thị trường phân bổ hiệu quả các nguồn lực, để
duy trì sự công bằng trong xã hội và để đạt được tăng trưởng
bền vững và bao trùm. Các thể chế có thể là chính thức hoặc phi
chính thức. Các thể chế chính thức bao gồm hiến pháp, quy chế,
các quy tắc và quy định rõ ràng được thực thi chủ yếu bởi nhà
nước thông qua quyền lực cưỡng chế. Trong khi đó, các thể chế
phi chính thức đề cập các quy tắc bất thành văn như truyền
thống, chuẩn mực và các quy tắc hành vi ứng xử, những điều
cấm kỵ và các cơ chế xã hội khác dựa trên và được thực thi thông
qua các mối liên kết và quan hệ giữa con người với con người.

Các nhà thực hành về phát triển đã nghĩ ra nhiều biện
pháp để đánh giá chất lượng của quản trị và các thể chế, nhưng
họ tập trung chủ yếu vào 6 yếu tố: (i) tiếng nói và trách nhiệm
giải trình, (ii) sự ổn định chính trị và không có bạo lực, (iii) tính
hiệu quả của chính phủ, (iv) chất lượng của các quy định, (v)
thượng tôn pháp luật, và (vi) kiểm soát tham nhũng 18 . Một
nghiên cứu của ADB ở tất cả các quốc gia trên toàn cầu cho thấy
một mối liên hệ cùng chiều giữa chất lượng quản trị và tốc độ
phát triển kinh tế19. Mối quan hệ này thay đổi giữa các khía cạnh
quản trị khác nhau, phụ thuộc vào giai đoạn phát triển của một

17. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.

18. Kaufmann, D., A. Kraay, and M. Mastruzzi. 2007. The Worldwide
Governance Indicators: Answering the Critics. Policy Research Working Paper.
No. 4149. Washington, DC: World Bank.

19. ADB. 2013. Asian Development Outlook 2013 Update: Governance and
Public Service Delivery. Manila.
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quốc gia và khác nhau giữa từng chỉ số phát triển (ví dụ như tốc
độ tăng trưởng, giảm nghèo, giáo dục và y tế).

Ở châu Á, nghiên cứu này của ADB cho thấy tính hiệu quả
của chính phủ có mối tương quan cao nhất với GDP bình quân
đầu người (xem Hình 2.1), theo sau là chất lượng các quy định.
Nghiên cứu cũng phát hiện rằng tính hiệu quả của chính phủ
và chất lượng các quy định có mối tương quan mạnh mẽ hơn
với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở châu Á so với các khu vực khác
trên thế giới.

Hình 2.1: Điểm hiệu quả của chính phủ và
GDP bình quân đầu người năm 2011
tại khu vực châu Á đang phát triển

Nguồn: ADB. 2013. Asian Development Outlook 2013 Update: Governance and Public Service
Delivery. Manila.

Các quốc gia ở các giai đoạn phát triển khác nhau có thể
phải đối mặt với những hạn chế khác nhau20. Ở giai đoạn thu
nhập thấp, kích thích tăng trưởng là một ưu tiên; hiệu quả của

20. Rodrik, D. 2008. Thinking about Governance. In North, D., D.
Acemoglu, F. Fukuyama, and D. Rodrik, eds. Governance, Growth, and
Development Decision-Making. Washington, DC: WB.
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chính phủ (bảo đảm đầu tư đầy đủ vào giáo dục và cơ sở hạ tầng)
và chất lượng các quy định (thúc đẩy đầu tư tư nhân) là quan
trọng. Ở mức thu nhập cao hơn, ưu tiên phát triển có thể là tăng
trưởng bền vững; tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự
tham gia rộng rãi của người dân có thể ngày càng quan trọng hơn.

Những phát hiện này dường như ủng hộ lập luận rằng
năng lực nhà nước mạnh mẽ đóng vai trò quyết định trong việc
tạo ra phép màu kinh tế của châu Á. Các nhà lãnh đạo chính trị
có tầm nhìn như Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, Thủ
tướng Xingapo Lý Quang Diệu, Thủ tướng Malaixia Mahathir
Mohamad và nhà lãnh đạo cải cách mở cửa của Trung Quốc
Đặng Tiểu Bình, đã đưa ra tầm nhìn và định hướng dài hạn để
phát triển kinh tế - xã hội. Các bộ máy công quyền có trình độ và
trung lập về chính trị dựa trên chế độ nhân tài đóng vai trò quan
trọng trong việc đạt được những tầm nhìn này, thông qua kế
hoạch phát triển, các chính sách công nghiệp và thực thi hiệu quả.

Một số ý kiến cho rằng hoạt động của các tổ chức không
chính thức cũng góp phần vào thành tựu về kinh tế sau chiến
tranh ở châu Á21. Một số ví dụ bao gồm tinh thần làm việc siêng
năng, ưu tiên giáo dục và ý thức mạnh mẽ về niềm tin và sự
hợp tác trong xã hội. Chẳng hạn, theo Khảo sát các giá trị thế giới
(WVS), niềm tin của người dân ở các nước châu Á tính trung
bình cao hơn so với phần còn lại của thế giới22. Ngân hàng
Grameen, một tổ chức tài chính vi mô và tổ chức phát triển

21. Berger, P. L., and H. H. M. Hsiao, eds. 1988. In Search for an East
Asian Development Model. New Brunswick, NJ: Transaction Books.

22. Zhuang, J., E. de Dios, and A. Lagman-Martin. 2010. Governance
and Institutional Quality and the Links with Growth and Inequality: How
Asia Fares. In Zhuang, J., ed. Poverty, Inequality, and Inclusive Growth in Asia.
London: ADB/Anthem Press.
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cộng đồng được thành lập tại Bănglađét, là một ví dụ khác về
cách thức các tổ chức chính thức và phi chính thức có thể cùng
nhau hợp tác để hỗ trợ phát triển.

Một khái niệm liên quan là “vốn xã hội”, là một tập hợp
con của các thể chế phi chính thức và tập trung vào các quan
hệ, mạng lưới và các hiệp hội trong xã hội, tạo ra kiến thức chia
sẻ, sự tin tưởng lẫn nhau, các chuẩn mực xã hội và các quy tắc
bất thành văn. Một số ý kiến cho rằng vốn xã hội có thể lấp đầy
những lỗ hổng do các thất bại của thị trường và chính phủ tạo
ra, hỗ trợ phân bổ nguồn lực hiệu quả và tạo điều kiện tăng
trưởng23.

2.5. Sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản sau
chiến tranh

Hiện đại hóa và công nghiệp hóa trong thời kỳ Minh Trị

Nhật Bản bắt đầu tăng trưởng kinh tế hiện đại ngay sau
thời kỳ cải cách Minh Trị vào năm 1868, là thời kỳ trao trả lại
quyền cai trị từ Mạc phủ Tokugawa cho hoàng đế. Nhật Bản
tiếp xúc với các cường quốc phương Tây hiện đại vào những
năm 1850 và mở cửa ra thế giới bên ngoài theo yêu cầu của các
cường quốc này sau hơn 200 năm thực hiện chính sách đối
ngoại cô lập. Một số hiệp ước đã được ký kết, đầu tiên là với
Mỹ vào năm 1854. Do ảnh hưởng bởi cuộc Chiến tranh Nha
phiến giữa Trung Quốc và Anh, Nhật Bản nhận thấy cần phải
hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh kinh tế và quân sự.

Do đó, thời kỳ Minh Trị (1868-1912) đã chấm dứt các đặc
quyền phong kiến dựa trên giai cấp và thiết lập các thể chế

23. Hayami, Y. 2008. Social Capital, Human Capital and the Community
Mechanism: Toward a Conceptual Framework for Economists. The Journal
of Development Studies. 45 (10). pp. 96–123.
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kinh tế và chính trị quan trọng của chủ nghĩa tư bản hiện đại
theo mô hình phương Tây, bao gồm: (i) thị trường cho đất đai,
lao động và vốn; (ii) một hệ thống thuế hiện đại, các ngân
hàng, một sàn chứng khoán, một ngân hàng trung ương, các
luật về thương mại và doanh nghiệp; (iii) giáo dục tiểu học bắt
buộc (từ năm 1886) và các trường đại học (Đại học Tokyo được
thành lập năm 1877, khởi đầu gồm các khoa y học, khoa học,
luật và văn học, sau này bổ sung thêm các khoa kỹ thuật, nông
nghiệp và kinh tế); và (iv) một hệ thống chính trị dựa trên
nguyên tắc hiến pháp, một Quốc hội (được thành lập vào năm
1890 và đạt được quyền bầu cử cho nam giới vào năm 1925),
và một nội các điều hành. Khi Nhật Bản khởi xướng nỗ lực
theo hướng công nghiệp hóa trên quy mô lớn, các nhà chức
trách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi từ các nước
phương Tây tiên tiến và thúc đẩy thương mại. Nhiều thành
tựu công nghệ và kiến thức ban đầu của Nhật Bản đạt được
nhờ nhập khẩu máy móc nước ngoài và thuê các chuyên gia
nước ngoài, cũng như thông qua việc gửi sinh viên ra nước
ngoài học tập.

Kể từ giai đoạn hiện đại hóa Minh Trị, công cuộc hiện đại
hóa của Nhật Bản, trừ thời kỳ quân phiệt từ thập niên 1930
đến những năm ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ yếu
được thúc đẩy bởi khu vực tư nhân và đi theo mô hình của
Anh và Mỹ. Trong những năm đầu hiện đại hóa, chính phủ đã
thành lập các công ty kiểu mẫu thuộc sở hữu công để chuyển
giao công nghệ phương Tây (như dệt, than và thép), và sau đó
các công ty này đã được tư nhân hóa. Ngay cả các dịch vụ hạ
tầng quan trọng cũng được cung cấp bởi các công ty tư nhân.
Ví dụ, điện luôn được cung cấp bởi các công ty tư nhân trong
vùng (ngoại trừ giai đoạn 1939-1951). Nhiều tuyến đường sắt
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được xây dựng bởi các thương nhân Nhật Bản, là những người
đã tích lũy vốn, thậm chí từ giai đoạn tiền Minh Trị, để vận
chuyển lụa từ đất liền đến các vùng ven biển, trước khi được
quốc hữu hóa theo Bộ luật Quốc hữu hóa đường sắt năm 1906.
Từ thập niên 1910 đến giữa thập niên 1930, nhiều công ty tư
nhân đã phát triển các mạng lưới đường sắt điện ở vùng ngoại
ô đô thị, cùng với các khu dân cư và khu thương mại mới có
các tiện ích để giải trí.

Đến đầu những năm 1900, Nhật Bản đã trở thành một
cường quốc công nghiệp toàn cầu có vị thế. Tuy nhiên, thành
tựu kinh tế của Nhật Bản bị gián đoạn bởi những tham vọng đế
quốc và bành trướng, tiếp sau đó là thảm họa quân sự đã tàn
phá nền kinh tế khi Nhật Bản thất bại trong Chiến tranh thế giới
thứ hai.

Phục hồi sau chiến tranh
Ngay sau chiến tranh, ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản là

khôi phục nền kinh tế theo kế hoạch và sự kiểm soát của nhà
nước. Nhật Bản phải khắc phục những hạn chế nghiêm trọng
về nguồn lực, bao gồm cả khía cạnh tài chính và ngoại hối trong
thời gian phục hồi sau sự tàn phá của chiến tranh. Đây cũng là
một cách tiếp nối sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước chi phối
thời kỳ ngay trước và trong chiến tranh. Chính phủ thực hiện
kiểm soát giá cả, phân phối nguồn lực, quản lý thương mại và
ngoại hối. Nhật Bản thực hiện một Kế hoạch sản xuất ưu tiên,
tập trung vào một số ngành mũi nhọn (than, thép và phân bón),
hỗ trợ thông qua kiểm soát giá cả và trợ cấp, lãi suất cho vay
thấp và phân bổ các nguyên liệu nhập khẩu còn hạn chế. Ba cải
cách kinh tế lớn đã được đưa ra: (i) cải cách đất đai để tái phân
bổ đất đai từ địa chủ chuyển sang nông dân thuê đất với giá
danh nghĩa, (ii) giải thể doanh nghiệp lớn (zaibatsu) để phá vỡ
thế độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường, và (iii)
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cải cách lao động để công nhân được quyền thành lập các tổ
chức lao động đoàn thể.

Sau giai đoạn tái thiết ban đầu, Nhật Bản đã chứng kiến
kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững từ năm 1950 đến 1973, với
mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người trên 8%/năm, đây
được coi là phép màu kinh tế sau chiến tranh. Trong giai đoạn
này, sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ đối với nền kinh tế đã
dần được nới lỏng hoặc loại bỏ, một phần do áp lực từ các lực
lượng chiếm đóng của Đồng minh và việc phân bổ nguồn lực
ngày càng do thị trường quyết định. Nhật Bản không có khu
vực doanh nghiệp nhà nước lớn trước thời kỳ chiến tranh và
những doanh nghiệp nhà nước lớn tồn tại trước đó đã bị giải
thể hoặc tư nhân hóa sau chiến tranh. Không có doanh nghiệp
nhà nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Mặc dù tăng trưởng được thúc đẩy bởi các công ty tư nhân
và các lực lượng thị trường, nhưng chính phủ đóng vai trò quan
trọng trong việc chủ động thúc đẩy đầu tư, sản xuất hàng xuất
khẩu và đổi mới công nghệ, đặc biệt là trong những năm đầu
của thời kỳ hậu chiến. Chính phủ thiết kế các kế hoạch kinh tế
trung hạn ở cấp vĩ mô, bắt đầu vào năm 1955 và triển khai chính
sách công nghiệp theo mục tiêu ở cấp vi mô. Các kế hoạch vĩ
mô đề ra những mục tiêu tăng trưởng và các chỉ số ngành, xã
hội và kinh tế khác nhau, nhưng các mục tiêu mang tính chỉ thị
nhiều hơn là định hướng. Kế hoạch nhân đôi thu nhập năm
1960 đặt ra mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu
người của Nhật Bản trong vòng 10 năm - mục tiêu này đã đạt
được trong vòng 7 năm24.

24. Ito, T. 1996. The Japanese Economy. Cambridge, MA and London:
The MIT Press.
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Tiến triển của chính sách công nghiệp có mục tiêu

Trọng tâm và các công cụ của chính sách công nghiệp có mục
tiêu của Nhật Bản tiến triển theo thời gian, khởi đầu bằng các biện
pháp kiểm soát trực tiếp và trợ giá để thực hiện Kế hoạch sản xuất
ưu tiên ngay sau chiến tranh. Năm 1949, chính phủ đã thành lập
Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế (MITI) để thực thi chính
sách công nghiệp, trước đó là Bộ Thương mại và Công nghiệp.
Trong các thập niên 1950 và 1960, trọng tâm chính sách hướng đến
“hợp lý hóa” công nghiệp (ví dụ, bằng cách hỗ trợ các công ty
chấm dứt khai thác than) và “hỗ trợ kiến thức và công nghệ cao”.
Theo thời gian, các ưu tiên chính sách công nghiệp có mục tiêu của
Nhật Bản chuyển từ các ngành công nghiệp nhẹ và sản xuất
nguyên vật liệu thô sang công nghiệp nặng, hóa chất và sản phẩm
công nghệ cao. Nhờ vậy, Nhật Bản có thể không ngừng nâng cao
khả năng sản xuất và tăng bậc trong các chuỗi giá trị.

Trong các thập niên 1950-1960, các công cụ chính sách công
nghiệp có mục tiêu chủ yếu bao gồm: (i) phân bổ ưu đãi nguồn
ngoại tệ khan hiếm cho các ngành và doanh nghiệp ưu tiên; (ii)
thuế nhập khẩu và hạn ngạch cao, và điều tiết FDI để bảo vệ các
ngành công nghiệp còn non trẻ; (iii) tín dụng ưu đãi, phần lớn
thông qua các tổ chức tài chính công như Ngân hàng Phát triển
Nhật Bản và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Nhật Bản; và (iv) ưu đãi
thuế (ví dụ như khấu hao nhanh) cho đầu tư. Có các tiêu chí về
điều kiện được xác định rõ ràng. MITI cũng sử dụng một hệ thống
các cơ chế tham vấn - “hội đồng tham vấn” gồm các lãnh đạo
ngành, giám đốc điều hành công ty, giới học viện và xã hội của
công dân - và “Hướng dẫn hành chính” để chia sẻ thông tin và
điều hòa các lợi ích khác nhau đối với chính sách.

Trong những năm 1960, Nhật Bản ngày càng hội nhập sâu
vào kinh tế toàn cầu. Nhật Bản thực hiện tự do hóa thương mại
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và đầu tư nước ngoài, trong khi việc phân bổ ngoại tệ theo ưu
tiên, hạn ngạch nhập khẩu, thuế quan cao và các quy định về
FDI dần được loại bỏ. Nhật Bản tham gia Tổ chức hợp tác và
phát triển kinh tế (OECD) và trở thành thành viên theo Điều 8
của IMF trong năm 1964. Tự do hóa thương mại, vốn FDI chảy
vào và ngoại hối là một phần trong số các nghĩa vụ thành viên
của các tổ chức quốc tế nói trên. Điều này cũng chịu tác động
bởi áp lực đến từ các đối tác thương mại.

Đến năm 1973, GDP bình quân đầu người của Nhật Bản
(tính theo giá trị đôla Mỹ năm 2010) là 22.138 USD, vượt qua
Vương quốc Anh và tiến đến gần bằng 90% GDP của Mỹ từ
mức khoảng 50% vào năm 1960. Nhật Bản trở lại hình ảnh một
cường quốc công nghiệp lớn trên toàn cầu. Tỷ trọng công
nghiệp - dịch vụ trên GDP lần lượt là 43% và 52%. Nhật Bản trở
thành nước sản xuất công nghiệp hàng đầu thế giới và dẫn đầu
về xuất khẩu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là điện tử tiêu dùng,
ô tô, đóng tàu, công cụ máy móc, thiết bị và chất bán dẫn.

Giải thích như thế nào về phép màu kinh tế của Nhật Bản sau
chiến tranh?

Nhiều nghiên cứu đặt ra câu hỏi điều gì giải thích cho
phép màu kinh tế sau chiến tranh của Nhật Bản. Có khả năng
là do sự đóng góp của một loạt các yếu tố. Một số yếu tố đến từ
bên ngoài, chẳng hạn như sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ cung cấp
số vốn cần thiết trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi và
cuộc chiến tranh Triều Tiên tạo ra nhu cầu từ bên ngoài đối với
ngành công nghiệp của Nhật Bản đầu những năm 1950. Di sản
công nghiệp và công nghệ từ trước chiến tranh, trong đó có
ngành đóng tàu, máy bay và máy móc thiết bị đòi hỏi độ chính
xác cho quân đội, cũng đóng vai trò quan trọng. Mặc dù đa
phần cơ sở công nghiệp đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy, song
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Nhật Bản lại có nguồn lực con người cơ bản cần thiết cho quá
trình khôi phục và mở rộng các ngành công nghiệp sau năm
1945. Các khía cạnh quan trọng khác về di sản của Nhật Bản sau
chiến tranh là các thể chế vững chắc của một nền kinh tế thị
trường hiện đại.

Nhật Bản cũng được hưởng lợi từ quá trình thay đổi nhân
khẩu học thuận lợi. Trong các thập niên 1950 và 1960, tăng
trưởng dân số trong độ tuổi lao động của Nhật Bản vượt quá
tổng tăng trưởng dân số, tạo ra lợi tức dân số bình quân ở mức
gần 1 điểm phần trăm mỗi năm trong tăng trưởng GDP bình
quân đầu người (Chương 6). Mức tăng trưởng này của dân số
trong độ tuổi lao động cũng góp phần đáng kể gia tăng tỷ lệ tiết
kiệm, cùng với các yếu tố khác như tăng trưởng kinh tế nhanh
chóng và chính sách khuyến khích tiết kiệm của chính phủ,
chẳng hạn như Chương trình tiết kiệm bưu điện. Tổng mức tiết
kiệm trong nước của Nhật Bản tăng từ khoảng 24% GDP năm
1955 lên 42% vào năm 1970, cung cấp nguồn tài chính cần thiết
cho đầu tư trong nước ở mức cao, tăng từ 24% lên 41% GDP
trong cùng kỳ. Đầu tư cao dẫn đến tích lũy vốn nhanh chóng,
nâng cấp phát triển công nghiệp và tăng năng suất lao động.

Mặc dù tăng trưởng của Nhật Bản sau chiến tranh chủ yếu
được thúc đẩy bởi khu vực tư nhân, nhưng chính phủ cũng
đóng vai trò quan trọng.

Thứ nhất, các cuộc cải cách lớn được triển khai ngay sau
chiến tranh, bao gồm cải cách đất đai, cải cách lao động và sự
chia tách của các doanh nghiệp lớn; sự tiếp cận rộng rãi với giáo
dục; tạo việc làm nhờ sản xuất công nghiệp tăng trưởng nhanh
chóng; an ninh việc làm (hợp đồng lao động vĩnh viễn), đã cải
thiện đáng kể sự phân bổ thu nhập và tài sản, chia sẻ rộng rãi
các lợi ích của tăng trưởng, góp phần duy trì ổn định xã hội,
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thúc đẩy tiêu dùng mạnh mẽ và mở rộng kinh tế bền vững. Thật
vậy, từ thập niên 1950 đến thập niên 1970, sự tăng trưởng
nhanh chóng của Nhật Bản đi kèm với sự công bằng trong phân
phối thu nhập, điều này được thể hiện qua Hệ số Gini về thu
nhập khả dụng bình quân đầu người (Chương 11).

Thứ hai, đầu tư công lớn vào cơ sở hạ tầng và giáo dục cho
phép tăng tốc tăng trưởng mà không vướng phải các rào cản.
Trong những năm 1960-1980, đường trải nhựa của Nhật Bản
tăng từ 23.800 km lên 511.000 km. Từ năm 1960 đến 1970, công
suất điện được sản xuất hằng năm tăng từ 23,7 triệu kW lên 68,3
triệu kW. Sau chiến tranh, giáo dục bắt buộc được kéo dài từ 6
năm lên 9 năm. Trong những năm 1950-1970, số năm đi học
trung bình của dân số trong độ tuổi lao động của Nhật Bản tăng
từ 7,6 năm lên 9,8 năm25. Nhật Bản cũng thực hiện bao phủ
chăm sóc sức khoẻ toàn dân vào năm 1961. Những kết quả này
góp phần cải thiện tổng thể nguồn lực con người của đất nước.

Thứ ba, chính sách công nghiệp có mục tiêu của chính phủ
đã thành công trong việc thúc đẩy công nghiệp, mặc dù không
phải đối với tất cả các ngành công nghiệp mục tiêu. Ban đầu,
Nhật Bản dựa vào chính sách công nghiệp có mục tiêu để giải
quyết vấn đề hạn chế tài nguyên nghiêm trọng. Theo thời gian,
chính sách này đã chuyển sang hướng ngoại thay vì chính sách
thay thế nhập khẩu, dựa vào cạnh tranh thị trường và doanh
nghiệp tư nhân để thúc đẩy tăng trưởng, trong khi chính phủ
vẫn nắm giữ một số vai trò chủ động. Sự hỗ trợ lớn cho lĩnh vực
sản xuất hàng xuất khẩu đã tạo điều kiện cho các công ty Nhật Bản

25. Godo, Y. 2011. Estimation of Average Years of Schooling for Japan,
Korea and the United States. PRIMCED Discussion Paper Series. No. 9. Tokyo:
Hitotsubashi University.
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cạnh tranh trên thị trường quốc tế và được hưởng lợi từ các lợi
thế kinh tế nhờ quy mô. Trong giai đoạn đầu, Nhật Bản hạn chế
nhập khẩu ô tô cũng như dòng vốn FDI đổ vào ngành công
nghiệp ô tô, nhưng vẫn thúc đẩy cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp trong nước. Khi phát triển hơn, Nhật Bản đã mở cửa thị
trường ô tô cho đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài.

Sau năm 1973, tốc độ tăng trưởng của Nhật Bản chậm lại
do nhiều yếu tố, trong đó có cú sốc dầu mỏ vào những năm
1973-1974 và 1979, và do các hiệu ứng hội tụ khi Nhật Bản trở
lại vị thế một quốc gia công nghiệp lớn mạnh. Tuy nhiên, Nhật
Bản tiếp tục phát triển nhanh hơn đáng kể so với các nước công
nghiệp khác trong hai thập niên 1970 và 1980. Từ những năm
1990 trở đi, sau sự bùng nổ của bong bóng tài sản và già hóa
dân số đã biến lợi tức nhân khẩu học thành một loại thuế, thì
tốc độ tăng trưởng của Nhật Bản đã chậm lại. Khi nền kinh tế
đã chín muồi, vai trò của chính sách công nghiệp chuyển dịch
theo hướng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực
công nghệ cao như chất bán dẫn, máy tính, công nghệ sinh học
và rôbốt. Kể từ cuối thập niên 1990, Nhật Bản đã khởi xướng
một loạt các cải cách cơ cấu, trong đó có bãi bỏ quy định trong
lĩnh vực dịch vụ để kích thích tăng trưởng và ứng phó với tình
trạng già hóa dân số.

Phép màu kinh tế sau chiến tranh của Nhật Bản đã truyền
cảm hứng cho nhiều quốc gia khác khi các nước này theo đuổi
công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nhật Bản vừa là một mô hình
tăng trưởng khả thi, vừa chuyển giao công nghệ và cung cấp
FDI. Đầu những năm 1960, các học giả đã sử dụng mô hình
“đàn nhạn bay”26 để mô tả quá trình phát triển nối tiếp sau

26. Akamatsu, K. 1962. A Historical Pattern of Economic Growth in
Developing Countries. The Developing Economies. 1 (August). pp. 3–25.
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chiến tranh của châu Á (Chương 9). Theo mô hình này, các nền
kinh tế trong những giai đoạn phát triển ban đầu sẽ học theo
các nước công nghiệp, như Nhật Bản ở châu Á, theo “đội hình
đàn nhạn hoang”. Các nền kinh tế theo sau các nước đi đầu thực
hiện hoạt động sản xuất với mức lương thấp, nhưng khi chi phí
tăng, các nền kinh tế này lần lượt chuyển hoạt động sản xuất
như vậy sang các nền kinh tế đi sau kém phát triển hơn. Ngày
nay, bối cảnh kinh tế của châu Á đã thay đổi đáng kể, thêm
nhiều nước đứng đầu trong các lĩnh vực khác nhau. Các nền
kinh tế châu Á hiện nay liên kết với nhau như một mạng lưới
hơn là theo “đội hình đàn nhạn hoang”.

2.6. Quá trình công nghiệp hóa của Hồng Công (Trung Quốc),
Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc)

Bốn NIEs nằm trong số các nền kinh tế có thu nhập thấp
trên thế giới vào năm 1960, với GDP bình quân đầu người (tính
theo giá trị đôla Mỹ năm 1960) dao động từ 160 USD đối với
Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc ) (bằng 5% của Mỹ) đến
khoảng 430 USD đối với Hồng Công (Trung Quốc) và Xingapo
(bằng 14% của Mỹ). Trong ba thập niên kế tiếp, GDP bình quân
đầu người của nhóm NIEs này tăng trung bình 7,2%/năm. NIEs
nếu trên hiện nay đều là các nền kinh tế có thu nhập cao, với
GDP bình quân đầu người năm 2018 (tính theo giá trị đôla Mỹ
năm 2018) dao động từ 25.000 USD đối với Đài Loan (Trung
Quốc) đến 64.600 USD đối với Xingapo (GDP bình quân đầu
người của Mỹ ở mức 62.600 USD). Thành công đáng chú ý của
NIEs trong việc kích thích tăng trưởng, đẩy nhanh chuyển dịch
cơ cấu và tăng cường năng lực đổi mới công nghệ mạnh mẽ đã
truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia. Họ đã trở thành hình mẫu
cho thế giới đang phát triển.
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Ngoại trừ Hồng Công (Trung Quốc) là thuộc địa của Anh
cho đến năm 1997 và duy trì một nền kinh tế thị trường tự do,
NIEs chủ yếu đi theo mô hình của Nhật Bản sau chiến tranh,
với tốc độ tăng trưởng được thúc đẩy bởi các lực lượng thị
trường và sự chủ động của chính phủ trong việc đẩy mạnh sản
xuất hàng xuất khẩu. Mặc dù có những điểm tương đồng, song
cũng có sự khác biệt giữa NIEs với nhau.

Điều kiện ban đầu của quốc gia, vùng lãnh thổ nói trên
khá giống nhau ở nhiều khía cạnh. Họ đều trải qua nhiều năm
chiến tranh và xung đột trước khi nền kinh tế cất cánh. Đài Loan
(Trung Quốc) đặt dưới sự cai trị của chính quyền Trung Hoa
Quốc dân Đảng sau năm 1945; Hàn Quốc giành được độc lập
vào năm 1948 và tham gia cuộc chiến tranh giữa hai miền từ
năm 1950 đến 1953; Xingapo tách khỏi Malaixia năm 1965; và
Hồng Công (Trung Quốc) thuộc quyền cai trị của Anh cho đến
năm 1997. Cũng giống như các nền kinh tế đang phát triển khác
vào thời gian đó, các nền kinh tế nói trên có nền công nghiệp
hiện đại ở mức hạn chế và thiếu vốn, kỹ năng và các nguồn lực
khác. Năm 1960, lao động nông nghiệp lần lượt chiếm 66% và
56% lực lượng lao động ở Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Tỷ lệ việc làm trong ngành sản xuất công nghiệp ở mức cao hơn
đối với hai nền kinh tế thành thị là Hồng Công (Trung Quốc)
(35%) và Xingapo (22%)27. Từ thập niên 1950, tất cả các nền kinh
tế bắt đầu công nghiệp hóa.

Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc) đều bắt đầu
bằng chính sách thay thế nhập khẩu trong những năm 1950,
nhưng họ đã nhanh chóng áp dụng các chiến lược khuyến khích

27. Chowdhury, A., and I. Islam. 1993. The Newly Industrializing Economies
of East Asia. London: Routledge.
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xuất khẩu trong những năm 1960. Quá trình công nghiệp hóa của
NIEs bắt đầu bằng cách thúc đẩy các ngành công nghiệp nhẹ thâm
dụng lao động như dệt may và giày dép. Khi thu nhập và chi phí
lao động tăng lên, họ dần chuyển sang các ngành công nghiệp
thâm dụng vốn, kỹ năng và công nghệ hơn.

Chẳng hạn, Hàn Quốc đã đầu tư đáng kể vào các ngành công
nghiệp nặng và hóa chất trong những năm 1970, dưới sự lãnh đạo
quyết liệt của Tổng thống Park Chung-hee (1963-1979); từ cuối các
thập niên 1980 và 1990, Hàn Quốc dịch chuyển trọng tâm sang lĩnh
vực công nghệ thông tin và truyền thông. Xingapo, dưới thời Thủ
tướng Lý Quang Diệu (1959-1990), đã thúc đẩy ngành hóa dầu và
dược phẩm cùng với các dịch vụ tài chính và trụ sở khu vực trong
hai thập niên 1980 và 1990. Đài Loan (Trung Quốc) cũng bắt đầu
phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao vào cuối các thập
niên 1980 và 1990, ví dụ như sản xuất chất bán dẫn và máy móc có
độ chính xác cao.

 Để thúc đẩy xuất khẩu, NIEs đã sử dụng nhiều công cụ:
mục tiêu xuất khẩu, tín dụng cho xuất khẩu, phân bổ ngoại tệ
ưu đãi và miễn thuế nhập khẩu cho nhà xuất khẩu, ưu đãi thuế,
cho vay lãi suất thấp và các khu chế xuất. Sự hỗ trợ thường gắn
liền với hiệu quả xuất khẩu để tạo ra cạnh tranh và tăng cường
các biện pháp khuyến khích. Các nền kinh tế này cũng thiết lập
các cơ chế như “hội đồng” tăng cường thông tin giữa các doanh
nghiệp với chính phủ và góp phần giải quyết các vấn đề về phối
hợp. Ví dụ, tại Hàn Quốc, hội đồng tổ chức các hội nghị xúc tiến
xuất khẩu hằng tháng trong những thập niên 1960 và 1970,
thường do Tổng thống chủ trì với sự tham gia của các quan
chức hàng đầu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Theo thời
gian, hoạt động xúc tiến xuất khẩu ngày càng trở nên không
còn phân biệt đối xử, chẳng hạn thông qua các khoản đầu tư
vào hoạt động nghiên cứu và phát triển.
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Ngoài việc cung cấp các ưu đãi xuất khẩu, Hàn Quốc và
Đài Loan (Trung Quốc) cũng sử dụng thuế nhập khẩu và các
hàng rào phi thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp non
trẻ trong nước ở giai đoạn ban đầu cất cánh kinh tế. Tuy nhiên,
so với các nền kinh tế đang phát triển khác, mức độ bảo vệ của
họ thấp hơn và từ những năm 1970, họ bắt đầu tự do hóa
thương mại bằng cách giảm các hàng rào thuế quan và phi thuế
quan28. Hồng Công (Trung Quốc) và Xingapo ngay từ sớm đã
áp dụng các chính sách thương mại tự do hơn. Tự do hóa nhập
khẩu cho phép NIEs tiếp cận các đầu vào trung gian thiết yếu
để sản xuất hàng tiêu dùng cuối cùng cho xuất khẩu.

NIEs cũng được hưởng lợi đáng kể từ các ý tưởng và công
nghệ nước ngoài. Họ đã làm được điều này bằng nhiều cách
khác nhau, chẳng hạn như nhập khẩu tư liệu sản xuất, thúc đẩy
xuất khẩu, mua giấy phép và thu hút FDI (thông qua việc cung
cấp các ưu đãi, giảm các hạn chế, hoặc cả hai giải pháp này). Từ
giữa những năm 1980, sau khi đồng yên Nhật được tăng giá theo
Hiệp định Plaza, một lượng lớn FDI của Nhật Bản đã chảy vào
NIEs, khởi động quá trình tạo ra một mạng lưới sản xuất trong
khu vực.

NIEs có các chính sách FDI khác nhau. Ngay từ sớm, Hàn
Quốc đã tập trung vào năng lực công nghệ quốc gia ở các doanh
nghiệp trong nước và hạn chế FDI vào trong nước, do đó, lượng
FDI này ở mức tương đối nhỏ. Ví dụ, trong các năm 1965-1984,
FDI chỉ chiếm 2% tổng số vốn trong nước29. Ngược lại, Xingapo
cung cấp các ưu đãi để thu hút FDI, đặc biệt là từ các công ty

28. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.

29. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.
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đa quốc gia. Trong giai đoạn 1965-1984, dòng FDI chảy vào
chiếm 10% tổng số vốn trong nước. Xingapo được coi là một
câu chuyện thành công về công nghiệp hóa do FDI dẫn dắt.
Hồng Công (Trung Quốc) cũng thông qua chính sách FDI mở,
mặc dù không đưa ra nhiều ưu đãi. Tại Xingapo và Hồng Công
(Trung Quốc), một tỷ lệ lớn hàng xuất khẩu được sản xuất bởi
các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đài Loan (Trung Quốc)
cũng chào đón FDI, ví dụ, bằng cách cho ra đời các khu chế
xuất, tuy nhiên áp đặt các điều kiện nhất định, chẳng hạn như
các yêu cầu về sử dụng nguyên liệu nội địa và hiệu quả xuất
khẩu.

Tất cả NIEs đều là các nền kinh tế thị trường, trong đó khu
vực tư nhân đóng vai trò trọng yếu thúc đẩy tăng trưởng. Tuy
nhiên, so với Nhật Bản, các doanh nghiệp nhà nước cũng đóng
vai trò quan trọng ở NIEs, ngoại trừ trường hợp Hồng Công
(Trung Quốc) gần như là một nền kinh tế thị trường tự do. Tại
Hàn Quốc, tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi các công ty
tư nhân, một số công ty sau này đã phát triển thành các chaebol
(tài phiệt), là các tập đoàn kinh doanh gia đình. Nhưng chính
phủ cũng thành lập nhiều doanh nghiệp nhà nước để hỗ trợ
quá trình cất cánh của nền kinh tế từ những năm 1960. Một ví
dụ là Công ty Gang thép Pohang (POSCO) thuộc sở hữu nhà
nước, sau này phát triển thành một trong những nhà sản xuất
thép hàng đầu thế giới. Từ thập niên 1980, chính phủ bắt đầu
một chương trình tư nhân hóa. Năm 1985, các doanh nghiệp
nhà nước chỉ tạo ra 2,7% việc làm trong tổng số việc làm ở các
lĩnh vực phi nông nghiệp tại Hàn Quốc30. POSCO đã được tư
nhân hóa vào đầu thập niên 1990.

30. Savada, A. M., and W. Shaw, eds. 1990. South Korea: A Country
Study. Washington, DC: GPO for the Library of Congressess.
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So với Hàn Quốc, khu vực doanh nghiệp nhà nước ở Đài
Loan (Trung Quốc) có quy mô lớn hơn nhiều. Không chỉ cung
cấp các dịch vụ tiện ích công cộng, các doanh nghiệp nhà nước
còn tham gia các lĩnh vực sản xuất như lọc dầu, hóa dầu, thép,
đóng tàu, máy móc hạng nặng, thiết bị vận tải và phân bón; các
doanh nghiệp thường có quy mô lớn. Mặc dù các doanh nghiệp
nhà nước có tầm quan trọng, nhưng khu vực tư nhân, bao gồm
nhiều công ty vừa và nhỏ, đóng vai trò đặc biệt quan trọng
trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Trong các thập niên 1960 và
1970, các doanh nghiệp nhà nước chiếm 13-14% GDP và 28-35%
tổng vốn cố định31. Cuối thập niên 1980, chính phủ khởi động
một chương trình tư nhân hóa. Đến đầu những năm 2000, tầm
quan trọng của doanh nghiệp nhà nước đã suy giảm, chiếm
11% tổng hình thành vốn trong nước.

Tại Xingapo, chính phủ thành lập nhiều tập đoàn doanh
nghiệp có liên kết với chính phủ sau khi giành được độc lập để
dẫn dắt quá trình thiết lập các ngành công nghiệp mới và thu
hút đầu tư tư nhân. Các tập đoàn này hoạt động trong các lĩnh
vực cảng biển, đóng tàu, sân bay, hàng không, vận chuyển,
thép, ngân hàng, nhà ở và các ngành sản xuất khác. Năm 1974,
ước tính các tập đoàn này chiếm 14-16% sản lượng sản xuất.
Chính phủ thành lập Temasek Holdings Private Limited vào
năm 1974 để nắm giữ và quản lý hoạt động đầu tư và tài sản
thuộc sở hữu của chính phủ tại các tập đoàn có liên kết với
chính phủ nhằm bảo đảm các tập đoàn này sẽ hoạt động theo
hướng thương mại. Là một cổ đông thay mặt chính phủ, chính
sách của Temasek không phải là chỉ đạo hoạt động kinh doanh

31. Wade, R. 1990. Governing the Market: Economic Theory and the Role of
Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press.
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của các công ty trong danh mục đầu tư của mình. Thay vào đó,
Temasek để ban giám đốc và quản lý của các tập đoàn tự đưa
ra quyết định kinh doanh. Trong những năm 2008-2013, các tập
đoàn có liên kết với chính phủ, trong đó chính phủ là cổ đông
chi phối, chiếm 37% giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán
của Xingapo32.

Chính sách hướng ngoại và việc kết hợp các lực lượng thị
trường với sự hỗ trợ chủ động của chính phủ NIEs đã thành
công trong việc thúc đẩy xuất khẩu và tiến bộ công nghệ. Trong
giai đoạn 1970-1985, tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp
hằng năm đạt 28% tại Hàn Quốc; 24% tại Xingapo; 26,4% tại Đài
Loan (Trung Quốc) và 15% tại Hồng Công (Trung Quốc) 33 .
Tương tự như Nhật Bản, xuất khẩu tăng nhanh cho phép các
công ty được hưởng lợi từ quy mô kinh tế và cạnh tranh toàn
cầu. Xuất khẩu cũng mang lại ngoại tệ rất cần thiết được sử
dụng để nhập khẩu công nghệ và nguyên liệu thô từ nước
ngoài. Theo thời gian, xuất khẩu của NIEs trở nên đa dạng hơn
và công nghệ tinh vi hơn. Trong giai đoạn 1965-1994, tỷ lệ máy
móc thiết bị điện trên tổng hàng xuất khẩu phi dầu mỏ tăng từ
mức chỉ 0,3% lên 20,8% tại Hàn Quốc; từ 1,4% lên 15,1% tại Đài
Loan (Trung Quốc); từ 1,8% lên 23,4% tại Xingapo; và từ 3,1%
lên 13,1% tại Hồng Công (Trung Quốc). Các chính sách thương
mại và công nghiệp hướng ngoại đã đưa các nền kinh tế này trở
thành một phần không thể thiếu trong các chuỗi giá trị toàn cầu
về sản xuất.

32. Tan, C., W. Puchniak, and U. Varottil. 2015. State-Owned Enterprises
in Singapore: Historical Insights into a Potential Model for Reform. NUS Law
Working Paper. No. 2015/003. Singapore: National University of Singapore.

33 . Chowdhury, A., and I. Islam. 1993. The Newly Industrializing
Economies of East Asia. London: Routledge. p. 17.
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NIEs cũng được hưởng lợi từ các khoản đầu tư lớn vào cơ
sở hạ tầng và nguồn nhân lực. Tài khóa thận trọng đã giúp các
nền kinh tế có được vị thế thuận lợi để các chính phủ đầu tư
vào giáo dục, giao thông vận tải và năng lượng, nước và vệ sinh
môi trường, trong khi duy trì bền vững về tài chính và kinh tế
vĩ mô ổn định. Từ năm 1960 đến 2000, trung bình số năm đến
trường của người dân trong độ tuổi lao động tăng từ 4-5 năm
đến 10-12 năm. Các nền kinh tế này cũng được hưởng lợi từ
nguồn tiết kiệm trong nước và lợi tức nhân khẩu học ở mức cao.
Tại Hàn Quốc, tổng tiết kiệm trong nước tăng từ 9% trong
những năm 1960 lên 38% vào những năm 1990. Tại Xingapo, tỷ
lệ tiết kiệm tăng từ 10% lên 49% trong cùng thời kỳ nói trên. Tại
Hàn Quốc, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động gia tăng đã tạo
ra lợi tức nhân khẩu học tương đương 1,4 điểm phần trăm trong
tăng trưởng GDP bình quân đầu người hằng năm trong các
thập niên 1970-1990 (Chương 6).

Ngoài ra, so với nhiều nền kinh tế khác ở châu Á, NIEs có
năng lực nhà nước mạnh mẽ trong việc xây dựng và triển khai
các chính sách phát triển; đồng thời, các quan chức kỹ thuật của
những nền kinh tế này cũng tách biệt khỏi các áp lực chính trị
và những thay đổi trong chính phủ hơn so với các nền kinh tế
châu Á khác. Thực tế này cho phép họ theo đuổi các chính sách
nhất quán hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Họ cũng được
hưởng lợi từ các nhà lãnh đạo chính trị có tầm nhìn xa và rõ
ràng về tương lai kinh tế của đất nước cũng như rất nhiệt tình
học hỏi từ các nền kinh tế phát triển và tiếp thu các công nghệ
tiên tiến.

2.7. Tự do hóa kinh tế và mở cửa ở Đông Nam Á

Hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á đều nằm dưới sự
thống trị của thực dân trước Chiến tranh thế giới thứ hai. Sau
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chiến tranh, lần lượt từng quốc gia giành được độc lập. Trong
giai đoạn 20-30 năm sau đó, khu vực chìm trong bất ổn.
Campuchia, Lào và Việt Nam phải trải qua các cuộc chiến tranh
liên miên. Cũng có những xung đột giữa các quốc gia. Ở một số
nước, đã có những lo ngại về mối đe dọa đến từ nhận thức về
ảnh hưởng ngày càng tăng của chủ nghĩa cộng sản, dẫn đến
xung đột trong nước, chẳng hạn như ở Inđônêxia. Ở các nước
khác, tranh giành quyền lực trong nước dẫn đến đảo chính
quân sự, ví dụ ở Thái Lan, hoặc việc áp đặt thiết quân luật, như
trường hợp Philíppin.

Để thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực,
Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo và Thái Lan đã thực
hiện một bước đi lịch sử vào năm 1967 khi thành lập Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Khi xung đột lắng xuống
và chiến tranh kết thúc, nhiều quốc gia đã gia nhập ASEAN:
Brunây gia nhập năm 1984, trong khi Việt Nam, Lào, Campuchia
và Mianma gia nhập những năm 1990. Theo thời gian, ASEAN
đã chuyển đổi từ một cơ chế an ninh ban đầu thành một nhóm
nước khu vực với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế và cải cách
chính sách theo định hướng thị trường (Chương 15).

Khi giành được độc lập, nền kinh tế của các nước Đông
Nam Á bị chi phối bởi nền nông nghiệp tự cung tự cấp và xuất
khẩu hàng hóa cơ bản. Các chính phủ đã chủ động theo đuổi
phát triển. Giống như NIEs, các chính sách phát triển ban đầu
có sự chi phối của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập
khẩu với sự kiểm soát của nhà nước ở nhiều mức độ khác nhau,
nhưng đã không thể mang lại kết quả kinh tế tốt đẹp. Giá cả
hàng hóa sụt giảm vào những năm 1980 sau sự bùng nổ của
thập niên 1970 đã tạo ra những khó khăn về kinh tế vĩ mô, khiến
nhiều chính phủ chuyển định hướng sang xuất khẩu, tự do hóa



82  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 2

kinh tế, thúc đẩy dòng vốn FDI chảy vào từ Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các nơi khác, cùng với tăng
trưởng do thị trường dẫn dắt. Các chính phủ cũng bị ảnh hưởng
bởi tư vấn chính sách từ các nước phát triển và các tổ chức tài
chính đa phương như ADB, IMF và WB tại thời điểm các chính
sách theo định hướng thị trường đang được chấp nhận rộng rãi.
Mặc dù mô hình chung này áp dụng cho hầu hết các quốc gia
trong khu vực Đông Nam Á, song vẫn tồn tại sự khác biệt.

Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan và Brunây

Tại Inđônêxia, trong hai thập niên đầu tiên sau khi tuyên
bố độc lập vào năm 1945, chính sách phát triển là hướng nội và
có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước. Một hệ thống cấp phép
đã được sử dụng để kiểm soát nhập khẩu và đầu tư. Các doanh
nghiệp nhà nước mới thành lập nắm giữ phần lớn nền kinh tế.
Quản lý kinh tế sai lầm và bất ổn chính trị đã dẫn đến suy thoái
kinh tế và hạ bệ chính phủ của Tổng thống Sukarno vào năm
1967.

Từ năm 1968, chính phủ mới của Tổng thống Suharto đưa
ra quan điểm ủng hộ hơn đối với đầu tư tư nhân trong nước và
nước ngoài trong các chính sách Trật tự mới của mình. Bộ Kế
hoạch phát triển quốc gia (BAPPENAS) đóng vai trò quan trọng
trong việc thiết kế và hoạch định chính sách, trong khi vai trò
của Bộ dần dần gia tăng khi chính sách của Inđônêxia chuyển
từ kiểm soát nhà nước sang định hướng thị trường hơn. Chính
phủ ban hành Luật Đầu tư nước ngoài bảo lãnh phi quốc hữu
hóa trong vòng 30 năm và bãi bỏ việc cấp phép đối với hoạt
động nhập khẩu.

Từ năm 1974 đến 1981, Inđônêxia được hưởng lợi từ sự
bùng nổ của dầu mỏ và hàng hóa, tạo điều kiện cho chính phủ
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đầu tư lớn vào các ngành công nghiệp thâm dụng vốn và tài
nguyên, cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế. Hằng năm, tăng trưởng
GDP đầu người tăng tốc mạnh mẽ từ mức dưới 1,0% trong
những năm 1960 lên 4,5% trong những năm 1970. Khi vai trò
của nhà nước trong nền kinh tế gia tăng cùng với sự gia tăng
doanh thu từ hàng hóa, Chính phủ Inđônêxia đã thay đổi chính
sách và dần thắt chặt các quy định về đầu tư trong nước và
nước ngoài. Inđônêxia cũng thắt chặt kiểm soát nhập khẩu để
bảo vệ nền công nghiệp trong nước.

Trong nửa đầu thập niên 1980, sự chấm dứt bùng nổ của
dầu mỏ và hàng hóa dẫn đến mất cân bằng kinh tế vĩ mô và gây
khó khăn cho các doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ ứng phó
bằng cách kết hợp điều chỉnh các chính sách tài khóa, tỷ giá và
tiền tệ, trong đó có nỗ lực ban đầu nhằm cải cách doanh nghiệp
nhà nước. Năm 1986, chính phủ đã đưa ra chương trình cải cách
thương mại và quy định trên diện rộng, báo hiệu một sự thay
đổi chính sách lớn để thúc đẩy xuất khẩu. Một gói ưu đãi tài
chính, phá giá tiền tệ và cải cách các thủ tục xuất nhập khẩu đã
được đề xuất nhằm thúc đẩy xuất khẩu phi dầu mỏ. Các doanh
nghiệp xuất khẩu lớn đã được tiếp cận không hạn chế và miễn
thuế đối với hàng nhập khẩu. Quy định về đầu tư tư nhân trong
và ngoài nước cũng như trong lĩnh vực tài chính cũng được bãi
bỏ. Sau những cải cách này, tăng trưởng sản xuất, xuất khẩu,
đầu tư và GDP đều tăng tốc. Trong thời kỳ 1986-1990, GDP bình
quân đầu người của Inđônêxia tăng 4,3% mỗi năm, so với mức
3,2%/năm của thời kỳ 1980-1985. Để tiếp tục thúc đẩy đầu tư và
tự do hóa thương mại, Inđônêxia triển khai làn sóng điều chỉnh
chính sách lần thứ hai vào đầu thập niên 1990.

Ở Malaixia, trong thập niên đầu tiên sau khi giành độc lập
vào năm 1957, chính phủ chủ yếu tiếp tục các chính sách mở cửa
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và định hướng thị trường thời thuộc địa về thương mại và công
nghiệp. Chính phủ Malaixia cũng nỗ lực khắc phục tình trạng
bất bình đẳng kinh tế vùng và giữa các dân tộc thông qua phát
triển nông thôn cũng như cơ sở hạ tầng xã hội và hữu hình. Để
giảm nghèo nông thôn, chính phủ đã thành lập Cơ quan phát
triển đất liên bang vào năm 1956 nhằm tạo điều kiện thúc đẩy
và phát triển các khu định cư cho các nông hộ quy mô nhỏ trồng
cao su và dầu cọ. Trong thời gian này, mặc dù một số ngành
công nghiệp cạnh tranh nhập khẩu được bảo hộ, song chính
phủ không hướng mục tiêu đến từng lĩnh vực riêng lẻ và mức
độ bảo hộ thấp hơn ở nhiều nước đang phát triển khác. Vốn FDI
chảy vào được hoan nghênh, mặc dù tác động của nó đối với
nền kinh tế còn hạn chế.

Năm 1971, Chính phủ Malaixia thông qua Chính sách
kinh tế mới (NEP) sau các cuộc bạo loạn sắc tộc năm 1969.
Chính sách kinh tế mới chứa đựng nhiều yếu tố nhằm thúc đẩy
sự tham gia của dân tộc bumiputera vào nền kinh tế, chủ yếu là
người Mã Lai bản địa. Trong khi các loại hàng hóa (như cao su,
gỗ, dầu cọ và dầu khí) tiếp tục chiếm phần lớn kim ngạch xuất
khẩu của Malaixia trong suốt những năm 1970, thì chính phủ
đã bắt đầu chủ động hơn trong việc thúc đẩy các mặt hàng công
nghiệp xuất khẩu thâm dụng lao động như dệt may, giày dép,
đồ điện tử. Động thái này xảy ra sau khi chính phủ nhận ra sự
hạn chế của việc thay thế nhập khẩu do quy mô thị trường nội
địa còn nhỏ hẹp. Các biện pháp ưu đãi dành cho các doanh
nghiệp định hướng xuất khẩu bao gồm ưu đãi thuế và tín dụng
lãi suất thấp. Chính phủ cũng thành lập các đặc khu kinh tế để
thu hút đầu tư nước ngoài (từ Nhật Bản và các nơi khác) để lắp
ráp hoặc xử lý các nguyên liệu nhập khẩu miễn thuế để phục
vụ xuất khẩu. Đến năm 1980, ước tính khoảng 70% hàng công
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nghiệp xuất khẩu bắt nguồn từ các đặc khu kinh tế, chủ yếu từ
các công ty nước ngoài34. Trong những năm 1970, GDP bình
quân đầu người tăng bình quân 5-6%/năm, so với mức 3,5%/năm
trong thập niên 1960.

Đầu những năm 1980, Chính phủ Malaixia khởi động một
chương trình công nghiệp hóa đối với khu vực công nghiệp
nặng bằng cách sử dụng thu nhập từ xuất khẩu tài nguyên. Mục
tiêu là phát triển các ngành công nghiệp như thép, xi măng, ô tô
và hóa chất thông qua đầu tư công, bảo hộ nhập khẩu và các
ưu đãi khác cho những doanh nghiệp “tiên phong” trong nước.
Tuy nhiên, nỗ lực này chỉ ngắn ngủi. Từ giữa thập niên 1980,
sự sụt giảm giá cả hàng hóa và mất cân đối tài khóa đã khiến
chính phủ phải chuyển dịch khỏi công cuộc công nghiệp hóa
do nhà nước dẫn dắt. Dưới thời Thủ tướng Mahathir
Mohamad, Malaixia đã thúc đẩy xuất khẩu, tự do hóa thương
mại và FDI, phát triển khu vực tư nhân. Đầu tư tư nhân được
khuyến khích đối với một loạt các mặt hàng công nghiệp xuất
khẩu. Chính phủ cũng thoái vốn khỏi nhiều doanh nghiệp nhà
nước. Xuất khẩu hàng công nghiệp của Malaixia trên tổng xuất
khẩu hàng hóa đã tăng từ 20% trong giai đoạn 1975-1985 lên
54% trong những năm 1985-1995. Vốn FDI chảy vào trên tổng
vốn hình thành trong nước tăng từ 10,8% trong thời kỳ 1981-
1985 lên 14,7% trong những năm 1986-199135. Đến cuối thập
niên 1990, Malaixia đã trở thành nước xuất khẩu chíp bán dẫn
hàng đầu thế giới.

34. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press. p. 135.

35. Jomo, K. S., ed. 2001. Southeast Asia’s Industrialization: Industrial
Policy, Capabilities, and Sustainability. New York: Palgrave.
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Tương tự các nước láng giềng của Malaixia ở Đông Nam
Á, chính sách phát triển của Philíppin cũng chuyển từ thay thế
nhập khẩu sang tự do hóa thương mại và xúc tiến xuất khẩu
theo thời gian. Tuy nhiên, quá trình thay đổi này của Philíppin
mất nhiều thời gian hơn hẳn so với các nước láng giềng trong
ASEAN. Sau khi giành được độc lập vào năm 1946, chính phủ
đã theo đuổi công cuộc công nghiệp hóa. Năm 1949, Philíppin
áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu và ngoại tệ để
ứng phó với khủng hoảng cán cân thanh toán. Các biện pháp
này sau đó đã phát triển thành chính sách thay thế nhập khẩu
hướng đến xây dựng một nền tảng công nghiệp cho quốc gia.
Một số ngành công nghiệp ưu tiên đã được xác định nhưng
định hướng cung cấp cho thị trường nội địa thay vì xuất khẩu.
Tuy nhiên, chính sách thay thế nhập khẩu đã không thành
công trong việc thúc đẩy sản xuất cũng như tăng trưởng kinh
tế. GDP bình quân đầu người chỉ tăng ở mức 1,8% mỗi năm
trong thập niên 1960, so với mức 4,6% ở Thái Lan và 3,5% ở
Malaixia. Chính sách này cũng khiến Philíppin dễ bị tổn
thương trước các cú sốc đến từ bên ngoài và các cuộc khủng
hoảng cán cân thanh toán.

Từ năm 1972 đến 1981, Tổng thống Ferdinand Marcos đã
đưa Philíppin vào chế độ thiết quân luật với lý do để đối phó
với chủ nghĩa cộng sản và các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo.
Tốc độ tăng trưởng cao hơn nhưng phần lớn được thúc đẩy bởi
các khoản nợ, đặc biệt là các khoản vay ngoại tệ. Sự ra đời các
biện pháp khuyến khích xuất khẩu vào đầu thập niên 1970 sau
một cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán đã phần nào giải cứu
các hoạt động định hướng xuất khẩu, song nhìn chung tác động
của các biện pháp này đối với thương mại còn hạn chế do việc
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sử dụng rộng rãi các giới hạn định lượng36. Đồng peso bị định
giá quá cao, hàng loạt các dự án quy mô lớn của chính phủ và
thâm hụt kép (thâm hụt cán cân vãng lai và tài khóa) dẫn đến
bong bóng nợ, đẩy nền kinh tế rơi vào tình trạng căng thẳng
nghiêm trọng. Năm 1983, Philíppin trải qua các cuộc khủng
hoảng chính trị và kinh tế do hậu quả của vụ ám sát lãnh đạo
phe đối lập và cựu Thượng nghị sĩ Benigno Aquino. Cuộc
khủng hoảng dần leo thang đã lật đổ chính quyền Marcos năm
1986 sau khi xảy ra cuộc nổi dậy “Sức mạnh nhân dân”.

Các chính quyền Philíppin kế nhiệm từ năm 1986 đã đưa
ra nhiều cải cách khác nhau để khôi phục sự ổn định kinh tế,
kích thích tăng trưởng và giảm nghèo. Tuy nhiên, các giai đoạn
bất ổn chính trị vẫn tiếp diễn, khiến tốc độ tăng trưởng biến
động cho đến đầu những năm 2000. Nền kinh tế thu hẹp trong
những năm giữa thập niên 1980. Thu nhập bình quân đầu
người chỉ tăng 0,55%/năm trong những năm 1990 và đến năm
2004 mới phục hồi lên mức đỉnh là năm 1982. Philíppin là một
trong số các nước ở khu vực châu Á đang phát triển có mức thu
nhập bình quân đầu người cao nhất vào đầu thập niên 1960.
Tuy nhiên, không giống các nước láng giềng, Philíppin không
thể phát triển một ngành sản xuất hùng mạnh, không thể
hưởng lợi từ xuất khẩu hàng công nghiệp và thu hút vốn FDI.
Tốc độ tăng trưởng ổn định trở lại sau năm 2000 khi sự ổn định
chính trị được phục hồi và các chính phủ đưa ra nhiều biện
pháp cải cách để cải thiện các điều kiện tài chính và quản lý
kinh tế vĩ mô, củng cố quy định tài chính, tự do hóa thương

36. Hill, H. 2013. The Political Economy of Policy Reform: Insights
from Southeast Asia. Asian Development Review. 30 (1). pp. 108-130.
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mại, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút vốn FDI, giải quyết các nút
thắt về cơ sở hạ tầng và giải quyết các vấn đề về quản trị.

Thái Lan là quốc gia duy nhất không chịu sự cai trị thuộc
địa ở Đông Nam Á. Trong lịch sử, nền kinh tế Thái Lan tương
đối mở cửa và theo định hướng thị trường, với tốc độ tăng
trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực tư nhân. Tuy nhiên,
trong hai thập niên 1960 và 1970, chính phủ đã thông qua chiến
lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu. Trong những năm
1970, bảo hộ nhập khẩu gia tăng, đặc biệt hỗ trợ ngành dệt may,
dược phẩm và lắp ráp ô tô. Các cú sốc dầu mỏ trong thập niên
1970 đã bộc lộ những yếu kém trong nền kinh tế, và kết quả là,
chiến lược công nghiệp hóa từ những năm 1980 đã chuyển từ
chiến lược thay thế nhập khẩu sang định hướng xuất khẩu.
Chính phủ giảm thuế xuất khẩu, phá giá đồng bạt và giảm thuế.
Ủy ban đầu tư, được thành lập vào năm 1960 với nhiệm vụ thu
hút vốn FDI, đã được trao một vai trò mới là xúc tiến xuất khẩu,
đặc biệt là các mặt hàng sản xuất công nghiệp thâm dụng lao
động, thông qua việc sử dụng các biện pháp ưu đãi xuất khẩu,
thúc đẩy các công ty thương mại và thành lập các khu chế xuất.
Từ nửa cuối thập niên 1980, Thái Lan đã thực hiện tự do hóa
nhập khẩu trên quy mô rộng hơn.

Các đặc quyền ưu đãi đặc biệt của Ủy ban đầu tư đã khiến
Thái Lan trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Hầu hết vốn FDI chảy vào trong các thập niên 1960 và 1970 đều
tập trung vào lĩnh vực sản xuất cho thị trường nội địa được bảo
hộ. Với sự thay đổi chính sách theo hướng thúc đẩy xuất khẩu,
các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty có vốn đầu tư nước
ngoài tăng lên theo thời gian. Năm 1983, Chính phủ Thái Lan
đã sửa đổi các tiêu chí về quyền sở hữu nước ngoài của các
doanh nghiệp để cho phép nước ngoài có quyền sở hữu chi phối
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các doanh nghiệp trong các khu chế xuất. Động thái này đã
đóng góp đáng kể vào sự bùng nổ của Thái Lan về FDI và sản
xuất hàng xuất khẩu, bao gồm cả lắp ráp xe hơi, trong thập niên
1980 và đầu thập niên 1990. Từ năm 1980 đến 1988, vốn FDI vào
Thái Lan đã tăng gấp hơn 5 lần. Đầu những năm 1990, hơn một
nửa sản phẩm xuất khẩu của Thái Lan là các mặt hàng sản xuất
công nghiệp, trong đó có các thiết bị điện, máy móc, phụ tùng
vận tải và xe hơi lắp ráp, hóa chất. Hầu hết các mặt hàng xuất
khẩu này được sản xuất bởi các nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu
là Nhật Bản, hoặc các công ty liên doanh.

Cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, các nền kinh tế
lớn ở Đông Nam Á đa phần đã tự do hóa thương mại. Nhập
khẩu tăng, cùng với chính sách tỷ giá cố định, dẫn đến thâm
hụt tài khoản vãng lai ở mức cao, đặc biệt là ở Thái Lan và
Inđônêxia. Đồng thời, hai thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ và môi
trường kinh doanh ngày càng thân thiện với thị trường đã
khiến các nền kinh tế này trở thành điểm đến hấp dẫn cho các
nhà đầu tư nước ngoài, kể cả các nhà đầu tư gián tiếp ngắn hạn.
Philíppin là một ngoại lệ, do quốc gia này mới thoát khỏi khủng
hoảng kinh tế - chính trị và tiếp tục rơi vào bất ổn chính trị kéo
dài. Để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, các nước này đã nhanh
chóng đẩy nhanh tự do hóa thị trường tài chính và tài khoản
vốn, một phần chịu ảnh hưởng từ tư duy chính sách phổ biến
vào thời điểm đó, bao gồm cả chính sách của các tổ chức tài
chính quốc tế như IMF. Dòng vốn vào tăng vọt, tuy nhiên do
năng lực quản lý rủi ro và điều tiết tài chính yếu kém, nên đa
phần dòng vốn vào là các khoản vay ngân hàng ngắn hạn bằng
ngoại tệ, và phần lớn số vốn này được chuyển thành các khoản
đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực phi thương mại như bất động
sản. Điều này dẫn đến mất cân đối tiền tệ và kỳ hạn thanh toán.
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Cùng với tính dễ tổn thương gia tăng, đầu cơ của nhà đầu
tư và tiếp theo là sự hoảng loạn đã kích hoạt dòng vốn đột ngột
đảo chiều, dẫn đến sự sụp đổ của các hệ thống tỷ giá cố định
trong khu vực. Khủng hoảng tiền tệ bắt nguồn từ Thái Lan vào
tháng 7/1997 và lan sang Malaixia, Philíppin, Inđônêxia, sau đó
đến Hàn Quốc, nhanh chóng phát triển thành các cuộc khủng
hoảng lĩnh vực ngân hàng trong nước. “Khủng hoảng kép” đã
đẩy các nước này rơi sâu vào suy thoái năm 1998. Thái Lan,
Inđônêxia và Hàn Quốc đã đề nghị hỗ trợ cán cân thanh toán
khẩn cấp từ IMF, cùng với các khoản vay trên quy mô lớn từ WB,
ADB và các đối tác song phương (Chương 10).

Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998,
quá trình phục hồi kinh tế ở các nước bị ảnh hưởng đã diễn ra
nhanh chóng. Chính phủ các nước đề ra những cải cách lớn để
củng cố các quy định về tài chính và ngân hàng, cải cách quản
trị doanh nghiệp và cải thiện quản lý kinh tế vĩ mô, cùng với tái
cấu trúc doanh nghiệp và tài chính. Các ngân hàng trung ương
đã được trao quyền độc lập lớn hơn. Quản lý nợ công được
củng cố. Tỷ giá hối đoái trở nên linh hoạt hơn. Các biện pháp
đã được đưa ra để theo dõi dòng vốn chặt chẽ hơn. Các chính
phủ cũng tiếp tục tăng cường cải cách cơ cấu theo định hướng
thị trường. Kết quả là, các nước này đã vượt qua cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 một cách tốt đẹp.

Brunây là một trong hai quốc gia có thu nhập cao ở Đông
Nam Á. Brunây giành được độc lập sau khi thoát khỏi ách thống
trị của Anh vào năm 1984 và đã gia nhập ASEAN trong cùng
năm này. Dựa vào nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí tự nhiên dồi
dào, Brunây có nền kinh tế quy mô nhỏ nhưng giàu có và duy trì
được mức sống cao với GDP bình quân đầu người đạt 31.628
USD (tính theo giá trị đôla Mỹ danh nghĩa) năm 2018. Trong
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nhiều thập niên, Brunây liên tục là nước sản xuất, xuất khẩu dầu
mỏ và khí tự nhiên lớn trong khu vực. Quốc gia này sẽ tiếp tục
đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ trong
tương lai gần. Trong nhiều năm qua, mục tiêu căn bản của Chính
phủ Brunây là đa dạng hóa nền kinh tế để giảm bớt phụ thuộc
vào sản xuất khí hiđrôcácbon và khuyến khích khu vực tư nhân
đầu tư và tạo việc làm. Mục tiêu này vẫn còn là một thách thức lớn.

Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam

Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam (CLMV) là những
nước tham gia muộn hơn vào quá trình phát triển kinh tế
nhanh chóng ở khu vực châu Á đang phát triển do trải qua
nhiều năm chiến tranh, xung đột, bất ổn chính trị và quản lý
kinh tế chưa hiệu quả. Kể từ giữa thập niên 1980, từng nước
đã bắt đầu chuyển dịch từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang
kinh tế thị trường và từ chiến lược phát triển hướng nội sang
hướng ngoại với các nhịp độ khác nhau.

Trong số các nước CLMV, Việt Nam là nước đầu tiên bước
vào quá trình chuyển dịch kinh tế theo định hướng thị trường.
Trước khi kết thúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam và đất nước
thống nhất vào năm 1975, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền,
trong đó miền Bắc đi theo chế độ kế hoạch hóa tập trung xã hội
chủ nghĩa và miền Nam áp dụng hệ thống thị trường. Trong
thập niên đầu tiên sau khi thống nhất đất nước, chính phủ mở
rộng chế độ kế hoạch hóa tập trung trên khắp cả nước. Tuy
nhiên, tháng 12/1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI
Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định triển khai nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sự thay đổi về định hướng được thôi thúc bởi ba yếu tố:
sự thất bại của nền kinh tế nông nghiệp tập thể sau khi đất
nước thống nhất; sự nhen nhóm việc Liên Xô ngừng viện trợ,
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tương đương khoảng 10% GDP vào thời điểm đó; và có những
bằng chứng rõ rệt về cải cách mở cửa thành công của Trung
Quốc vào năm 1978 được coi là hình mẫu tiêu chuẩn.

Quá trình đổi mới theo kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa được thực hiện sâu rộng và toàn diện. Giá cả được
tự do hóa. Nông dân được phép sở hữu đất đai và bán hoa màu
trên thị trường tự do. Ban đầu chính phủ tăng thẩm quyền quyết
định cho các doanh nghiệp nhà nước, và sau đó đã tư nhân hóa
nhiều doanh nghiệp thuộc loại hình này. Chính phủ cho phép
thành lập và phát triển các doanh nghiệp tư nhân, đồng thời mở
cửa thương mại bằng cách thay thế giấy phép nhập khẩu bằng
việc áp thuế, thu hút vốn FDI bằng cách hạ thấp chi phí kinh
doanh và thành lập các đặc khu kinh tế, đồng thời thúc đẩy sản
xuất hàng xuất khẩu.

Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995, Diễn đàn Hợp
tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 1998, Tổ
chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007 và Hiệp định
Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
vào năm 2018. Trên chặng đường đó, Việt Nam đã ký kết Hiệp
định thương mại song phương Việt Nam - Mỹ vào năm 2001,
bình thường hóa quan hệ với đối thủ trước đây và tạo điều kiện
tiếp cận thị trường Mỹ. Chính phủ cũng đã đầu tư rất nhiều vào
cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Đổi mới theo kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa đã biến
Việt Nam từ một trong những nước nghèo nhất thế giới thành
một nền kinh tế có thu nhập trung bình và một trong những thị
trường mới nổi năng động nhất ở châu Á. Việt Nam đã trở
thành trung tâm thu hút FDI ở Đông Nam Á với nhiều công ty
đa quốc gia thành lập liên doanh tại Việt Nam. Tỷ trọng hàng
xuất khẩu trên GDP đã tăng từ 16,2% trong các năm 1997-1999
lên mức 58,2% trong thập niên 2010. Năm 2017, Việt Nam là
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nước xuất khẩu quần áo lớn nhất và xuất khẩu thiết bị điện tử
lớn thứ hai (sau Xingapo) trong khu vực Đông Nam Á. Công
cuộc đổi mới về kinh tế ở Việt Nam vẫn tiếp diễn. Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực cải cách doanh nghiệp
nhà nước, phát triển khu vực tư nhân, cải thiện môi trường đầu
tư và tăng cường hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Lào bắt đầu chế độ kế hoạch tập trung sau khi kết thúc
cuộc nội chiến (bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh ở Việt Nam)
vào năm 1975. Quốc gia này áp dụng chế độ kinh tế nông
nghiệp tập thể ở nông thôn và quốc hữu hóa công nghiệp và
thương mại ở thành thị. Từ năm 1986, Lào bắt đầu thực hiện cải
cách phục vụ thị trường bằng cách đưa ra một “cơ chế kinh tế
mới”, áp dụng các biện pháp khuyến khích thị trường, bãi bỏ
kinh tế tập thể hóa tại nông thôn theo hướng có lợi cho canh tác
hộ gia đình, cải cách các doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu
vực tư nhân và mở cửa nền kinh tế cho thương mại và đầu tư
nước ngoài.

Campuchia phải chịu các cuộc xung đột bi thảm trong
nhiều năm và cuối cùng kết thúc vào năm 1979. Sự hỗ trợ của
quốc tế được củng cố theo thời gian, đánh dấu bằng việc ký kết
Hiệp định Hòa bình Paris năm 1991. Kể từ đó, Campuchia cũng
theo đuổi các cải cách theo định hướng thị trường. Quốc gia này
đã trở thành nước xuất khẩu quan trọng về hàng may mặc,
được hỗ trợ bởi việc gia nhập WTO vào năm 2004 và Thỏa
thuận Đa sợi vào năm 2005.

Mianma được đặt dưới sự cai trị của quân đội cho đến
năm 2011. Sau đó, quốc gia này bắt đầu cải cách toàn diện. Nền
dân chủ với quyền bầu cử được thực hiện, chính phủ triển khai
các hoạt động hướng tới hòa giải dân tộc, tăng cường chính sách
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kinh tế vĩ mô (trong đó có thống nhất tỷ giá hối đoái) và thực
hiện những cải cách cơ cấu theo định hướng thị trường.
Mianma ban hành luật thương mại và luật FDI, đồng thời tăng
cường quy định và giám sát ngân hàng. Mianma cũng tăng quy
mô đầu tư vào giao thông vận tải, năng lượng và truyền thông.
Mianma nằm trong nhóm các quốc gia châu Á có tốc độ tăng
trưởng cao nhất những năm gần đây với thị trường nội địa
không ngừng mở rộng nhanh chóng và vốn FDI gia tăng.

Sự hỗ trợ của các tổ chức song phương và đa phương về
cả tư vấn chính sách và tài chính đã đóng góp đáng kể cho quá
trình chuyển đổi của các nước trong nhóm CLMV. ADB đã tài
trợ cho nhiều dự án về hạ tầng và đưa ra các khuyến nghị cải
cách. Việt Nam lại tiếp tục vay vốn của ADB và WB từ đầu thập
niên 1990 sau khi hoàn trả với sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Tương
tự, hỗ trợ phát triển chính thức song phương và những khoản
vay mới từ các ngân hàng phát triển đa phương đã nhanh
chóng quay trở lại Mianma sau khi kết thúc thời kỳ chính quyền
quân quản (ADB đã khởi động lại các khoản vay dành cho
Mianma vào năm 2013 sau khi giải quyết xong nợ đọng). Năm
1992, ADB bắt đầu chương trình hợp tác Tiểu vùng Mê Công
mở rộng (GMS), ngày nay bao gồm nhóm các nước CLMV cùng
với Thái Lan và Trung Quốc. Sáng kiến này nhằm duy trì và
tăng cường liên kết kinh tế giữa các quốc gia khi quá trình
chuyển đổi của họ đạt được những bước tiến.

2.8. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở
Trung Quốc

Những nỗ lực trước năm 1949 để phát triển các ngành công
nghiệp quốc gia

Những nỗ lực trước năm 1949 để phát triển các ngành
công nghiệp hiện đại có thể được khơi nguồn từ những năm 1860.



VAI TRÒ CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG, NHÀ NƯỚC VÀ CÁC THỂ CHẾ  95

Sau khi bị các cường quốc phương Tây đánh bại trong các cuộc
Chiến tranh Nha phiến vào năm 1842 và năm 1860, chính quyền
nhà Thanh đã nỗ lực phát triển các công nghệ tiên tiến của
phương Tây và thiết lập các ngành công nghiệp hiện đại thuộc
sở hữu nhà nước, thường được gọi là “Phong trào phương Tây
hóa”, do các quan chức thân phương Tây khởi xướng. Cải cách
được thực hiện nhưng không toàn diện như chương trình hiện
đại hóa của Nhật Bản vì sự phản đối của Từ Hy Thái hậu và các
quan lại bảo thủ. Ban đầu, chính quyền nhà Thanh tập trung
phát triển các ngành công nghiệp vì mục đích quốc phòng như
công nghiệp thép, sản xuất vũ khí và đóng tàu. Những hoạt
động này sau đó được mở rộng đến các ngành công nghiệp nhẹ
như công nghiệp dệt, giấy và in ấn, dược phẩm và sản xuất thủy
tinh phục vụ tiêu dùng của người dân. Thời gian trôi đi, thêm
nhiều doanh nghiệp được thành lập bởi các thương nhân và
doanh nhân bản địa cũng như Hoa kiều.

Tuy nhiên, “Phong trào phương Tây hóa” không thể ngăn
chặn sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh. Cách mạng Tân Hợi
năm 1911 dẫn đến việc thành lập một nước cộng hòa mới.
Trong thời kỳ đó, các ngành công nghiệp trong nước tiếp tục
phát triển, bất chấp những biến động chính trị và nội chiến dai
dẳng. Quá trình công nghiệp hóa sớm đạt đến đỉnh cao trong
Chiến tranh thế giới thứ nhất, khi nhu cầu của nước ngoài về
hàng hóa sản xuất trong nước gia tăng và nhu cầu nhập khẩu
giảm đã tạo cơ hội vàng cho các ngành công nghiệp quốc gia
mở rộng. Chính phủ của nước cộng hòa mới thành lập đã hỗ
trợ các ngành công nghiệp quốc gia thông qua các biện pháp
như xây dựng một hệ thống bằng sáng chế và ưu đãi thuế.

Tuy nhiên, từ đầu những năm 1930, các ngành công
nghiệp trong nước đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một số sự kiện
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lớn: Đại suy thoái, chiến tranh kháng Nhật và chiến tranh giải
phóng. Đến năm 1949, nền kinh tế nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa bấp bênh, chịu sự chi phối của nền nông nghiệp tự
cung tự cấp. Các ngành công nghiệp trong nước còn nhỏ lẻ,
chiếm 12,5% thu nhập quốc dân37, trong đó một số ngành khai
thác mỏ và công nghiệp nặng nằm rải rác ở phía đông bắc và
các ngành công nghiệp nhẹ ở các thành phố ven biển như
Thượng Hải và Thiên Tân.

Kinh nghiệm kế hoạch hóa tập trung sau thời kỳ chiến tranh

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt mục tiêu đầy tham vọng
là hiện đại hóa thông qua công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa,
bằng cách theo đuổi nền kinh tế chỉ huy kiểu Liên Xô với quyền
sở hữu công đối với các phương tiện sản xuất. Đất đai của địa
chủ giàu có được tái phân bổ cho nông dân nghèo. Ủy ban Kế
hoạch Nhà nước phụ trách hoạch định kinh tế. Theo Kế hoạch 5
năm lần thứ nhất 1953-1957, Trung Quốc đã thực hiện gần 1.000
dự án đầu tư quy mô lớn để phát triển công nghiệp nặng, nhiều
dự án được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Liên Xô. Quá trình
chuyển đổi xã hội chủ nghĩa đã quốc hữu hóa hầu hết các công
ty công nghiệp và thương mại, tổ chức hơn 90% các doanh
nghiệp tiểu thủ công nghiệp và nông hộ thành các hợp tác xã
thuộc sở hữu tập thể.

Trong thời kỳ 1958-1962, kinh tế Trung Quốc gặp khó
khăn nghiêm trọng. Phong trào Đại nhảy vọt đã gây lãng phí
trầm trọng và đứt gãy lớn trong nền kinh tế. Phong trào “công xã
nhân dân” làm suy yếu động lực sản xuất của nông dân, cùng với

37. China State Statistical Bureau. 1990. China National and Provincial
Historical Statistics Collection. Beijing.
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lũ lụt nghiêm trọng đã dẫn đến sản lượng nông nghiệp giảm
đáng kể, thiếu hụt lương thực quy mô lớn. Đồng thời, việc Liên
Xô rút hỗ trợ và tình trạng tiếp tục bị các nước phương Tây cấm
vận đã cô lập Trung Quốc với thế giới. Trước tình hình này,
năm 1961 chính phủ nước này bắt đầu tập trung tái điều chỉnh
và phục hồi, ưu tiên lớn hơn cho nông nghiệp và công nghiệp
nhẹ, đồng thời phân cấp thẩm quyền quyết định. Ở một số tỉnh,
chính quyền địa phương đã thí điểm “cơ chế khoán trách nhiệm
đến hộ gia đình”, tạo động lực cho nông dân gia tăng sản lượng
cây trồng. Sáng kiến này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và đã
bị dừng triển khai. Quá trình tái điều chỉnh và phục hồi kéo dài
3 năm tính đến năm 1965 và sau đó là Đại cách mạng văn hóa
diễn ra từ năm 1966 đến 1976.

Đại cách mạng văn hóa căn bản là một biến động chính
trị và không liên quan đến những thay đổi lớn đối với mô hình
kinh tế cơ bản, ngoại trừ việc chính sách kinh tế nên được chia
sẻ công bằng hơn. Tác động của Đại cách mạng văn hóa được
cảm nhận xuyên suốt trong nền kinh tế. Các cơ quan kinh tế
của chính phủ bị tê liệt, kế hoạch và sự phối hợp bị hạn chế.
Việc quản lý nhà máy được giao cho các ủy ban cách mạng với
chuyên môn kỹ thuật hoặc khả năng quản lý hạn chế. Vai trò
của các thị trường đã bị gạt bỏ và sản xuất tư nhân bị ngăn
chặn ở cả các khu vực nông thôn và thành thị. Nền kinh tế nhìn
chung bị cắt đứt khỏi các thị trường thế giới và công nghệ
nước ngoài.

Bất chấp tất cả, Trung Quốc vẫn đạt được tiến bộ trong
phát triển kinh tế - xã hội từ năm 1949 đến 1977. Công nghiệp
mở rộng, đặc biệt là công nghiệp nặng. Trong nửa đầu thế kỷ XX,
nền kinh tế chỉ tăng 0,23%/năm. Thu nhập bình quân đầu người
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của Trung Quốc tăng hằng năm lần lượt là 2,7% và 4,3% trong
các giai đoạn 1961-1970 và 1971-1980, mặc dù số liệu thống kê tài
khoản quốc gia chính thức trước năm 1978 chỉ bao gồm sản xuất
vật chất và dựa trên giá nhà nước quy định. Các chỉ số phát
triển con người được cải thiện rõ rệt, ví dụ trong các lĩnh vực
giáo dục và y tế. Tuy nhiên, đến năm 1978, kế hoạch hóa tập
trung cứng nhắc; sự vắng bóng khu vực tư nhân, thị trường và
cạnh tranh; sự cô lập với phần còn lại của thế giới; và những
biến động chính trị thường xuyên xảy ra khiến nền kinh tế
Trung Quốc hoạt động kém hiệu quả và thiếu tính năng động,
tình trạng thiếu hụt hàng tiêu dùng lan rộng.

Cải cách kinh tế theo hướng thị trường và mở cửa sau năm 1978

Sau khi “Bè lũ bốn tên” tan rã năm 1976, các nhà lãnh đạo
mới, đứng đầu là nhà cải cách lâu năm Đặng Tiểu Bình, đã
triển khai một chương trình sâu rộng về cải cách kinh tế theo
định hướng thị trường và chính sách “mở cửa”. Cuộc hội nghị
lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 12/1978* đã
chấp nhận rằng “thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm
chứng thực tế” và tuyên bố rằng đất nước sẽ đặt ý thức hệ sang
một bên và tập trung vào phát triển kinh tế. Năm 1977-1978,
các nhà lãnh đạo cấp cao thực hiện hàng chục chuyến thăm
Nhật Bản, Mỹ và châu Âu để tận mắt chứng kiến những thành
tựu kinh tế của các nước tiên tiến. Họ nhận ra lý do Trung
Quốc tụt hậu sau nhiều thập niên bị cô lập và lối thoát duy
nhất là cải cách mở cửa. Chẳng hạn, khi Đặng Tiểu Bình đến
thăm Nhật Bản vào tháng 10/1978, ông vô cùng ấn tượng với
hệ thống tàu cao tốc shinkansen và các dây chuyền sản xuất

* Hội nghị Trung ương 3 khóa XI.
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tivi màu của Panasonic. Ông nhận định rằng, Trung Quốc
“thực sự cần phải chạy” mới có thể đuổi kịp38.

Đáng chú ý, những cải cách từ năm 1978 đã dần dần phát
huy tác dụng; theo lời Đặng Tiểu Bình, những cải cách này được
thực hiện theo kiểu “dò đá qua sông”. Điều này trái ngược với
“liệu pháp sốc” được Liên Xô trước đây và các nước Đông Âu
áp dụng nhiều năm sau đó.

Cải cách bắt đầu ở các vùng nông thôn theo cách thí điểm
và sau đó phát triển các cơ chế khoán trách nhiệm đến hộ gia
đình trên toàn quốc, xóa bỏ hệ thống “công xã nhân dân” để
khôi phục động lực sản xuất cho nông dân. Ban đầu, đây không
phải là những lựa chọn chính sách của cấp lãnh đạo cao nhất,
mà là sự hưởng ứng trước nhiều sáng kiến tự phát và tự chủ
của chính quyền và lãnh đạo địa phương ở một số tỉnh, trong
đó có An Huy, Tứ Xuyên và Thiên Tân. Đồng thời, cải cách
trong hệ thống giao thương cho phép nông sản được bán theo
giá thị trường. Những cải cách ở nông thôn như vậy đã trở
thành một thành công lớn, làm tăng đáng kể năng suất nông
nghiệp, sản lượng nông sản và thu nhập cho nông dân, đồng
thời giảm nghèo ở nông thôn.

Từ năm 1984, trọng tâm cải cách chuyển sang nền kinh tế
đô thị, công nghiệp và doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ đã
triển khai hệ thống theo dõi kép để giảm thiểu các cú sốc: hoạt
động sản xuất theo kế hoạch của nhà nước tiếp tục chịu giá
kiểm soát, trong khi sản xuất ngoài kế hoạch của nhà nước có

38. China Daily. 2014. What Did Deng Xiaoping Learn during His Visit to Japan
in 1978? [in Chinese]. 15 August. https://world.chinadaily.com.cn/dxpdc110znjn/
2014-08/15/content_18323338.htm.
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thể được giao dịch theo giá thị trường. Hệ thống giá theo dõi
kép cho phép các doanh nghiệp thích ứng với cung - cầu và tạo
điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển, đồng thời
duy trì hoạt động của hệ thống kế hoạch hóa. Cách tiếp cận này
được coi là phù hợp với Trung Quốc và được các nhà lãnh đạo
hàng đầu thông qua sau khi thảo luận rộng rãi giữa các học giả,
quan chức chính phủ và các chuyên gia nước ngoài, trong đó có
cả những người đoạt giải Nobel, với hai cuộc hội nghị có vai trò
rất lớn: Hội nghị Moganshan (tại một khu nghỉ dưỡng trên núi
ở tỉnh Chiết Giang) năm 1984 và Hội nghị Bashanlun (theo hành
trình của một du thuyền trên sông Dương Tử) năm 1985. Hệ
thống theo dõi kép kéo dài đến đầu những năm 1990 trước khi
dần bị loại bỏ và hầu hết giá cả không còn bị kiểm soát, một
phần là do lo ngại gia tăng tình trạng trục lợi và tham nhũng có
liên quan. Đến đầu những năm 2000, 90% sản phẩm của Trung
Quốc đều được tự do hóa về giá cả39.

Cải cách doanh nghiệp ban đầu liên quan đến việc trao
quyền tự chủ nhiều hơn cho các doanh nghiệp nhà nước. Các
cơ chế khoán trách nhiệm theo hợp đồng và thưởng hiệu suất
đã được đề ra để khuyến khích quản lý doanh nghiệp và những
người lao động được tuyển dụng theo hệ thống lương và việc
làm cố định. Đồng thời, các doanh nghiệp tư nhân và doanh
nghiệp hương trấn được phép phát triển, thường được chính
quyền địa phương hỗ trợ. Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải

39. Huang, Y. 2015. From Economic Miracle to Normal Development.
In Zhuang, J., P. Vandenberg, and Y. Huang, eds. Managing the Middle-
Income Transition: Challenges Facing the People’s Republic of China. London:
Asian Development Bank / Edward Elgar.
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được tái lập vào năm 1990 sau khi bị đóng cửa hơn 40 năm và
Sở Giao dịch chứng khoán Thâm Quyến mở cửa năm 1991. Sau
nhiều năm các quan chức cấp cao tranh luận về chính trị và tư
tưởng liên quan đến vai trò của kế hoạch hóa và thị trường, năm
1992, Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên
bố một “nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa” là mục tiêu
cuối cùng của cải cách mở cửa. Năm 1993, Hiến pháp được sửa
đổi, xóa bỏ thuật ngữ “nền kinh tế kế hoạch hóa”.

Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc đã được tăng
tốc sau chuyến “Công du miền Nam” của nhà lãnh đạo Đặng
Tiểu Bình năm 1992. Chính phủ bắt đầu cải cách chính sách
kinh tế vĩ mô toàn diện, bao gồm cải cách hệ thống tài chính,
chính sách tiền tệ, lĩnh vực ngân hàng và cơ chế ngoại hối.
Chính phủ bắt tay vào tư nhân hóa các doanh nghiệp vừa và
nhỏ của nhà nước như một phần của chiến lược cải cách doanh
nghiệp mới tập trung vào tái cấu trúc các doanh nghiệp lớn của
nhà nước và nới lỏng kiểm soát đối với các doanh nghiệp nhỏ.
Nhờ đó, tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước giảm xuống còn 4% tổng
số các doanh nghiệp vào năm 2010. Năm 2017, các doanh
nghiệp nhà nước sản xuất 25% giá trị công nghiệp gia tăng, sở
hữu 48% tư liệu sản xuất công nghiệp và sử dụng 18% lực lượng
lao động công nghiệp (xem Bảng 2.1). Các doanh nghiệp nhà
nước còn lại hầu hết là các công ty lớn đã được niêm yết trên
các sàn giao dịch chứng khoán nhưng thuộc sở hữu đa số của
chính phủ; chủ yếu là các doanh nghiệp khai thác tài nguyên,
công ích (điện và giao thông vận tải), tài chính và viễn thông.
Cải cách doanh nghiệp nhà nước vẫn là một thách thức quan
trọng đối với Trung Quốc.
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Bảng 2.1: Tỷ lệ các doanh nghiệp nhà nước
trong ngành công nghiệp Trung Quốc

giai đoạn 1995-2017
(%)

Lưu ý: Tỷ lệ việc làm năm 1995 là dữ liệu năm 1996 và tỷ lệ tổng tài sản cố định năm 1995 là dữ
liệu năm 1998.
Nguồn: CEIC Data Company Ltd. CEIC Database. https://www.ceicdata.com/en (truy cập ngày
03/6/2019); and National Bureau of Statistics of China. China Statistical Yearbook 2018. http://
www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ (truy cập ngày 03/6/2019).

Chính sách mở cửa từ năm 1978 chủ yếu liên quan đến
thương mại, đầu tư nước ngoài và trao đổi kiến thức. Chính
phủ ban đầu thay thế những hạn chế hành chính đối với hàng
hóa xuất nhập khẩu bằng thuế quan, hạn ngạch và cấp phép;
giảm dần việc sử dụng hạn ngạch và cấp phép; và giảm thuế
theo thời gian. Chính phủ cũng thành lập nhiều đặc khu kinh
tế và chỉ định một số thành phố ven biển là thành phố mở để
thúc đẩy xuất khẩu và thu hút vốn FDI. Để cải cách hệ thống
ngoại hối, ban đầu chính phủ đã nới lỏng kiểm soát hành chính,
đưa ra hệ thống tỷ giá kép từ giữa những năm 1980, thống nhất
tỷ giá kép năm 1994 và chuyển sang hệ thống tỷ giá hối đoái
thả nổi có quản lý. Chính phủ cũng thúc đẩy trao đổi kiến thức
học thuật và kỹ thuật giữa các nhà khoa học, các học giả và sinh
viên Trung Quốc với các đối tác nước ngoài. Kể từ năm 1978,
hàng chục nghìn sinh viên Trung Quốc đã được gửi ra nước
ngoài để học đại học, chủ yếu đến Mỹ, Nhật Bản, Anh,
Ôxtrâylia và Canađa. Năm 2001, Trung Quốc gia nhập WTO.
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Sự ra đời của cải cách kinh tế định hướng thị trường và
chính sách mở cửa được tiếp nối bằng thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế. Tăng trưởng GDP bình quân đầu người hằng năm của
Trung Quốc đã tăng lên mức 8,2% trong những năm 1980, 9,2%
trong giai đoạn 1990-2000 và 6,9% vào thời kỳ 2011-2018. Trung
Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và xuất khẩu hàng
hóa lớn nhất thế giới. Tăng trưởng nhanh chóng về sản xuất
hàng xuất khẩu và thu hút vốn FDI đã biến Trung Quốc thành
công xưởng của thế giới. Càng ngày thành tựu tăng trưởng của
đất nước càng được hỗ trợ bởi sự đổi mới trong nước. Tăng
trưởng nhanh đã làm giảm nghèo và cải thiện mức sống. Khi
bắt đầu cải cách, hơn 80% dân số sống trong tình trạng nghèo
cùng cực (ở mức 1,90 USD/ngày theo chuẩn nghèo quốc tế).
Đến năm 2017, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 1%.

Giải thích về 4 thập niên phát triển kinh tế nhanh chóng của
Trung Quốc

Điều gì có thể giải thích cho sự thành công của Trung
Quốc? Đưa ra những cải cách kinh tế theo định hướng thị
trường và chính sách mở cửa là yếu tố then chốt, vì những điều
này đã giải phóng tiềm năng sáng tạo và kinh doanh của xã hội.
Đường lối này dẫn đến phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và hội
nhập nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, 2 yếu tố khác cũng đóng
vai trò quan trọng, đó là: (i) cách tiếp cận thực tế đối với cải cách,
và (ii) vai trò chủ động của chính phủ trong việc thúc đẩy phát
triển kinh tế.

Cách tiếp cận thực tế về cải cách liên quan đến một số đổi
mới về thể chế góp phần từng bước phát triển các thể chế thị
trường, giảm thiểu sự gián đoạn. Một là hệ thống trách nhiệm,
ban đầu được sử dụng trong cải cách nông thôn, sau đó được
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áp dụng cho cải cách các doanh nghiệp nhà nước và quan hệ tài
khóa giữa chính quyền địa phương và trung ương. Đổi mới tiếp
theo liên quan đến hệ thống theo dõi kép về giá cả, các doanh
nghiệp nhà nước và cải cách ngoại hối. Sự đổi mới khác nữa là
thí điểm cải cách chính sách trước khi thực hiện đại trà trên toàn
quốc, làm tăng cơ hội cải cách thành công.

Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc ngày càng theo định
hướng thị trường và được thúc đẩy bởi khu vực tư nhân, song
chính phủ vẫn chủ động hỗ trợ phát triển hơn so với chính phủ
của hầu hết các nước châu Á khác. Chính quyền các địa phương
đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa
phương, cung cấp ưu đãi thuế và ưu đãi thuê đất giá rẻ cho các
nhà đầu tư nước ngoài và giúp các doanh nghiệp tư nhân địa
phương tiếp cận nguồn tài chính. Các chính quyền cũng đầu tư
mạnh tay vào cơ sở hạ tầng, thường được hỗ trợ tài chính bằng
cơ chế định giá đất đai, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng
trưởng. Trong những năm gần đây, chính phủ đã tăng cường
hỗ trợ đổi mới và hỗ trợ các ngành công nghiệp mới.

Trung Quốc đang vững bước trên con đường trở thành
một quốc gia có thu nhập cao. Tuy nhiên, việc duy trì tăng
trưởng nhanh trở nên ngày càng khó khăn hơn khi không còn
dư thừa lao động nông thôn và lợi tức nhân khẩu học. Tăng
trưởng phải ngày càng dựa vào tăng năng suất. Để đạt được
mức thu nhập cao đòi hỏi nền kinh tế phải cải cách liên tục và
sâu sắc hơn.

Quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến cải
cách sâu sắc và toàn diện tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII
Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 11/2013 đã nhấn mạnh
những mục tiêu cải cách kinh tế trong tương lai. Trung Quốc sẽ
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tiếp tục phát triển một hệ thống thị trường xã hội chủ nghĩa,
trong đó cả quyền sở hữu công và tư đều quan trọng; tất cả các
loại hình doanh nghiệp (tư nhân và nhà nước, trong nước và
nước ngoài) đều có quyền tiếp cận thị trường như nhau; và “các
lực lượng thị trường đóng vai trò quyết định trong phân bổ
nguồn lực”. Cải cách doanh nghiệp nhà nước sẽ sâu sắc hơn
bằng cách tách quyền sở hữu khỏi quản lý và tăng cường quản
trị doanh nghiệp. Đồng thời, chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy, hỗ
trợ và chỉ đạo phát triển khu vực phi quốc doanh và chủ động
phát triển nền kinh tế hỗn hợp với cổ phần sở hữu chéo. Đại hội
lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10/2017 đã tái
khẳng định các mục tiêu này trong khi nhấn mạnh vai trò trung
tâm của Đảng.

2.9. Hướng tới sự tăng trưởng kinh tế do thị trường dẫn
dắt ở Ấn Độ

Ở Nam Á, hai thế kỷ cai trị thuộc địa của Anh đã kết thúc
với các quốc gia mới độc lập (trừ Nêpan và Butan chưa bao giờ
bị đô hộ) trong điều kiện bấp bênh vào cuối thập niên 1940. Ưu
tiên hàng đầu của các chính phủ mới là thúc đẩy tăng trưởng
thông qua công nghiệp hóa. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa ảnh
hưởng mạnh mẽ ở Nam Á từ đầu thế kỷ XX, thường gắn liền với
các phong trào độc lập và mong muốn tránh khỏi ảnh hưởng
của nước ngoài. Nhưng thay vì áp dụng mô hình xã hội chủ
nghĩa kiểu Liên Xô, các nước Nam Á cho phép các doanh
nghiệp tư nhân cùng tồn tại với khu vực công và chọn mô hình
kinh tế hỗn hợp. Tuy nhiên, sự kiểm soát nặng nề của nhà nước
đối với nền kinh tế đã dẫn đến tăng trưởng ảm đạm và chậm
phát triển. Từ thập niên 1980, các nước Nam Á bắt đầu tự do hóa
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thị trường và kết quả là, tăng trưởng đã tăng tốc. Phần này tập
trung phân tích về Ấn Độ.

Phát triển công nghiệp thời tiền độc lập

Ấn Độ có các ngành công nghiệp truyền thống phát triển
tốt trong Đế chế Môgun (1526-1858). Các nhà sử học kinh tế ước
tính Ấn Độ sản xuất khoảng 25% sản lượng công nghiệp trên
thế giới vào năm 1750 và là nhân tố đóng góp chính cho xuất
khẩu dệt may toàn cầu40. Tuy nhiên, sự suy giảm dài hạn bắt
đầu vào khoảng năm 1750 do: (i) bất ổn chính trị và các cuộc
chiến giữa các nhóm cạnh tranh quyền lực khi đế chế Môgun
bắt đầu suy yếu, và (ii) nhập khẩu ồ ạt hàng dệt may giá rẻ sản
xuất tại các nhà máy và các mặt hàng công nghiệp khác từ châu
Âu, đặc biệt là Anh, vào những năm 1800.

Các ngành công nghiệp hiện đại phát triển ì ạch dưới sự
cai trị của Anh (ban đầu thông qua Công ty Đông Ấn từ năm
1764 đến 1857 và sau đó thông qua sự kiểm soát trực tiếp của
Chính phủ Anh từ năm 1858 đến 1947). Một lý do quan trọng
là chính sách của Anh tập trung vào việc sử dụng các nguồn lực
của Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu của Anh thay vì hỗ trợ phát
triển công nghiệp bản địa, ví dụ, bằng cách giữ mức thuế thấp
so với các nước khác và không khuyến khích các nhà cung cấp
nguyên liệu sản xuất đầu vào của Ấn Độ.

Tuy nhiên, đã có một số thành công trong phát triển công
nghiệp ở Ấn Độ, dẫn đầu là một nhóm nhỏ thương nhân và
doanh nhân. Jamsetji Tata (1839-1904) đã có thể sử dụng nguồn
vốn được tạo ra trong quá trình thương mại với Nhật Bản,

40. Con số 25% bao gồm toàn bộ tiểu lục địa Ấn Độ. Xem tài liệu
Bairoch, P. 1982. International Industrialization Levels from 1750 to 1980.
Journal of European Economic History. 11 (2). pp. 269-333.
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Trung Quốc và các khu vực khác ở Đông Á và Đông Nam Á để
thành lập các nhà máy dệt bông hiện đại. Sau này, ông đã đa
dạng hóa ngành sản xuất thép, năm 1907 thành lập Công ty
Gang thép Tata (TISCO). Nhiều thương nhân và doanh nhân
Ấn Độ khác đã noi gương ông, đầu tư lợi nhuận được tạo ra từ
Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự bùng nổ kinh tế sau chiến
tranh để thành lập các doanh nghiệp công nghiệp. Các ngành
công nghiệp bao gồm dệt may, đường, giấy, xi măng, thép,
đóng tàu, và thậm chí cả sản xuất ô tô vào những năm 1940. Do
đó, năm 1946 tỷ lệ sản xuất hiện đại trong thu nhập quốc dân
là 8,7%, so với con số 1,9% năm 1900.

Công nghiệp hóa do nhà nước dẫn dắt sau khi giành độc lập

Sau khi giành độc lập vào năm 1947, Ấn Độ đã sử dụng
tiến trình công nghiệp hóa do nhà nước lãnh đạo để đẩy nhanh
tăng trưởng kinh tế, giải quyết tình trạng nghèo đói lan rộng và
hiện đại hóa nền kinh tế. Chính phủ đã lựa chọn các ngành
quan trọng để trở thành lĩnh vực độc quyền nhà nước (ví dụ
như đường sắt) và thiết lập quyền độc quyền đầu tư mới vào
các ngành công nghiệp như sắt thép, đóng tàu, dầu khoáng,
than, sản xuất máy bay và viễn thông - là những lĩnh vực không
cho phép đầu tư tư nhân. Mặc dù được phép hoạt động trong
nhiều lĩnh vực khác, nhưng các công ty tư nhân phải đối mặt
với những yêu cầu pháp lý như cấp phép (để định hướng lĩnh
vực, địa điểm và số lượng đầu tư tư nhân) và nhập khẩu, ngoại
hối, tín dụng và kiểm soát giá. Chính phủ đã thành lập một cơ
quan quy hoạch để đề xuất và thực hiện các kế hoạch 5 năm.
Kiểm soát nhập khẩu bao gồm thuế quan cao, hạn ngạch và cấp
phép. Các biện pháp này được coi là cần thiết để phát triển một
nền tảng công nghiệp đa dạng và bảo đảm lượng ngoại hối
khan hiếm được sử dụng để nhập khẩu tư liệu sản xuất.
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Mặc dù nền kinh tế chịu sự kiểm soát nặng nề của nhà
nước với chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu hướng
nội từ thập niên 1950 đến thập niên 1970, song theo thời gian
sự kiểm soát này đã thay đổi về cường độ41. Chính sách trong
những năm 1951-1965 được coi là có tính tự do hơn sau này.
Cấp phép đầu tư và kiểm soát nhập khẩu ít nghiêm ngặt hơn
cho đến khi tình trạng thiếu ngoại hối trở nên trầm trọng. Một
số người cũng cảm thấy chế độ thu hút FDI tương đối cởi mở
trong giai đoạn này, vì Thủ tướng Jawaharlal Nehru nhận thấy
sự cần thiết của cả nguồn vốn và công nghệ nước ngoài.

Nhưng nhà nước đã thắt chặt kiểm soát từ năm 1965 để
đối phó với một loạt các cú sốc và hệ quả là các vấn đề kinh tế:
đó là 2 năm hạn hán nghiêm trọng; 3 cuộc chiến tranh với các
nước láng giềng; tình trạng mất giá tiền tệ năm 1966; Đảng
Quốc đại thống trị thất bại trong một số cuộc bầu cử ở các bang.
Thủ tướng Indira Gandhi nhậm chức vào năm 1966 và thúc đẩy
chính sách kinh tế theo hướng nhà nước kiểm soát với trọng
tâm lớn hơn chính là việc phân phối lại thu nhập. Các biện pháp
được sử dụng bao gồm cấp phép nhập khẩu nghiêm ngặt hơn;
quốc hữu hóa các ngân hàng, công ty dầu và mỏ than; hạn chế
đối với các công ty nước ngoài và hạn chế sử dụng ngoại hối;
hạn chế các công ty lớn đầu tư vào các lĩnh vực “dành riêng”
cho các doanh nghiệp nhỏ; và các rào cản hạn chế sa thải công
nhân của các công ty có từ 300 nhân viên trở lên (ngưỡng 300
nhân viên của năm 1976 được tiếp tục thắt chặt còn 100 nhân
viên vào năm 1983).

41. Panagariya, A. 2008. India: The Emerging Giant. Oxford: Oxford
University Press.
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Chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu do Nhà
nước Ấn Độ dẫn đầu có kết quả hỗn hợp. Nền kinh tế tăng
trưởng 4% mỗi năm trong thập niên 1960 và 3,1% vào những năm
1970. Kết quả này khả quan hơn nhiều so với mức tăng trưởng
hằng năm dưới 1% trong nửa đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, tính theo
đầu người, tăng trưởng hằng năm chỉ đạt 1,8% trong thập niên
1960 và 0,6% trong thập niên 1970, thấp hơn nhiều so với các nước
Đông Á và Đông Nam Á.

Những cải cách theo định hướng thị trường

Hiệu quả kinh tế yếu kém trong các thập niên 1960 và 1970
đã khiến một số quan chức bắt đầu ủng hộ việc nới lỏng kiểm
soát nhà nước. Tiếp đó, trong nửa sau của hai thập niên 1970 và
1980, các chính quyền kế nhiệm đã nỗ lực khởi xướng tự do hóa
kinh tế, trong đó chính quyền sau lại thực hiện quyết liệt hơn
chính quyền trước. Trong công nghiệp, cải cách chủ yếu liên
quan đến việc điều chỉnh hệ thống cấp phép công nghiệp hiện
có bằng cách giảm số lượng các ngành cần được cấp phép.
Tương tự, trong thương mại, chính phủ đưa ra các biện pháp
sửa đổi giấy phép nhập khẩu bằng cách giảm số lượng mặt
hàng nhập khẩu bị cấm hoặc hạn chế. Trong những năm 1980,
chính phủ cũng áp dụng một số ưu đãi xuất khẩu. Tuy nhiên,
bất chấp những cải cách này, khung quản lý kinh tế thiết yếu
thông qua cấp phép và kiểm soát vẫn được duy trì cho đến năm
1991, khi Ấn Độ bị khủng hoảng cán cân thanh toán.

Trong suốt thập niên 1980, Ấn Độ phải đối phó với tình
trạng thâm hụt tài khoản vãng lai. Những bất cập này trở nên
đặc biệt lớn trong nửa cuối thập niên, đặc biệt là trong 3 năm
trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng năm 1991. Điều này một
phần là do sự tăng trưởng ổn định của đầu tư tư nhân và



110  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 2

nhập khẩu hàng hóa để đáp ứng tự do hóa. Đồng thời, có sự
gia tăng nhanh chóng trong chi tiêu của chính phủ trung ương,
dẫn đến thâm hụt tài khóa ngày càng nghiêm trọng, trung bình
gần 10% GDP trong thời kỳ 1985-1990. Nợ nước ngoài tăng
nhanh và dự trữ ngoại hối giảm xuống chỉ còn đủ một tháng
nhập khẩu vào năm 1990-1991. Hệ quả là, Ấn Độ đã phải ký kết
tham gia chương trình bảo lãnh nợ của IMF vào tháng 01/1991
đi kèm một khoản hỗ trợ tài chính lớn.

Tuy nhiên, tình hình tiếp tục xấu đi. Chiến tranh vùng
Vịnh năm 1990 đẩy giá dầu mỏ tăng đột ngột và kéo lượng kiều
hối từ Trung Đông giảm sút, làm xấu đi cán cân thanh toán.
Thủ tướng Rajiv Gandhi bị ám sát vào tháng 5. Giữa năm 1991,
xếp hạng tín nhiệm của Ấn Độ sụt giảm, làm hạn chế khả năng
quốc gia này có thể tiếp cận thị trường tài chính thế giới. Chính
phủ buộc phải yêu cầu IMF và WB tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp vào
tháng 7/1991.

Các chương trình bảo lãnh của IMF và khoản vay điều
chỉnh cơ cấu của WB đi kèm với các điều kiện chính sách. Tiếp
theo là các khoản vay dựa trên chính sách cho ngành tài chính
của ADB và hỗ trợ song phương. Nhiều cải cách chính sách
được đề xuất phù hợp với sự đồng thuận ngày càng gia tăng
giữa các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ vào thời điểm đó.
Đáng kể nhất, chương trình cải cách năm 1991 dưới thời Thủ
tướng P. V. Narasimha Rao và Bộ trưởng Tài chính Manmohan
Singh (sau này trở thành Thủ tướng) có xuất phát điểm là
khuôn khổ cấp phép và kiểm soát trước đây. Ấn Độ bãi bỏ cấp
phép công nghiệp theo một danh sách hàng hóa cấm nhập khẩu
(xem Bảng 2.2); chấm dứt độc quyền khu vực công trong nhiều
ngành công nghiệp; khởi xướng chính sách phê duyệt tự động
vốn FDI lên tới 51% quyền sở hữu; và giảm đáng kể việc cấp
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phép nhập khẩu. Theo thời gian, Ấn Độ cũng giảm thuế đối với
hàng hóa phi nông nghiệp.

Bảng 2.2: Bãi bỏ giấy phép và tự do hóa thương mại
ở Ấn Độ giai đoạn 1980-1997

Lưu ý: Dữ liệu trên bao gồm 64 ngành thuộc nhóm 3 con số đã được đăng ký ở 16 tiểu bang của
Ấn Độ.
Nguồn: Aghion, P., R. Burgess, S. Redding, and F. Zilibotti. 2008. The Unequal Effects of
Liberalization: Evidence from Dismantling the License Raj in India. American Economic Review.
94 (4). Table 1, p. 1400.

Từ năm 1991, Ấn Độ đã đưa ra nhiều cải cách sâu rộng
hơn trên nhiều lĩnh vực từ thuế đến tài chính, viễn thông, điện
và giao thông. Ví dụ, cạnh tranh về dịch vụ tài chính đã được
tăng cường thông qua sự gia nhập của các ngân hàng tư nhân
và nước ngoài mới, bãi bỏ lãi suất và niêm yết gần như tất cả
các ngân hàng khu vực công. Tiền tệ hóa thâm hụt tài khóa kết
thúc vào cuối thập niên 1990. Đạo luật Trách nhiệm tài khóa và
quản lý ngân sách (FRBM) năm 2003 đã tăng cường kỷ luật tài
khóa. Một trong những cải cách nổi bật gần đây là việc áp dụng
Thuế hàng hóa và dịch vụ năm 2017 dưới sự điều hành của Thủ
tướng Narendra Modi, thay thế các loại thuế nhỏ lẻ của nhà
nước. Ấn Độ cũng sắp xếp hợp lý các quy định kinh doanh, bao
gồm cả những quy định thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép
xây dựng và kết nối điện. Năm 2016, Ấn Độ thông qua Bộ luật
Phá sản và vỡ nợ, thống nhất các luật về vỡ nợ và phá sản.
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Những cải cách có hệ thống này đã góp phần cải thiện
đáng kể hiệu quả kinh tế của Ấn Độ. GDP bình quân đầu người
hằng năm tăng lên 4,7% trong giai đoạn 1991-2015, từ mức 2%
trong các thập niên 1960-1980. Tăng trưởng thương mại hằng
năm (bao gồm cả xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ)
đạt hơn 11% trong giai đoạn 1991-2017, trong các thập niên
1960-1980 đạt 5-6%. Dòng vốn FDI chảy vào trung bình hằng
năm tăng 14 lần trong khoảng từ thập niên 1990 đến thập niên
2010. Đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế cũng dẫn đến giảm nghèo
nhanh hơn. Từ năm 1990 đến 2015, tỷ lệ nghèo cùng cực của Ấn
Độ theo mức chuẩn nghèo quốc tế là 1,90 USD/ngày đã giảm từ
47,4% xuống còn 13,4%. Ấn Độ vẫn cần hội nhập sâu hơn với
nền kinh tế toàn cầu và cải cách hơn nữa trên các thị trường lao
động và đất đai, đường sắt quốc gia và hệ thống ngân hàng để
duy trì tăng trưởng cao.

2.10. Thực hiện cải cách ở các nước Nam Á khác
Pakixtan

Trong 3 thập niên đầu tiên sau khi giành độc lập vào năm
1947, nhờ được chia cắt khỏi Ấn Độ thuộc Anh, Pakixtan đã
theo đuổi chính sách công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu do
nhà nước lãnh đạo. Trong những thập niên 1950 và 1960, chính
phủ đã hỗ trợ một số ngành (chủ yếu là đường, đay và hóa chất)
thông qua cấp phép nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu và chế độ
nhiều tỷ giá; nhưng các biện pháp can thiệp này được coi là
tương đối hợp lý và Pakixtan có khu vực kinh tế tư nhân phát
triển mạnh.

Thập niên 1960 chứng kiến sự tăng tốc của tăng trưởng
kinh tế, được thúc đẩy bởi việc mở rộng sản xuất, cuộc Cách
mạng Xanh thúc đẩy ngành nông nghiệp, cũng như dòng vốn
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viện trợ và đầu tư nước ngoài do các yếu tố địa - chính trị liên
quan đến Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, tăng trưởng đi kèm với
bất bình đẳng gia tăng, đặc biệt là giữa Đông Pakixtan và Tây
Pakixtan, đỉnh điểm là xung đột dân sự, dẫn đến cuộc chiến
tranh với Ấn Độ và sự chia tách Đông Pakixtan vào năm 1971
thành một nước Bănglađét độc lập. Sau đó, Pakixtan theo đuổi
chính sách quốc hữu hóa lấy cảm hứng từ tư tưởng xã hội chủ
nghĩa bằng cách tiếp quản các doanh nghiệp sản xuất quy mô
lớn và thành lập nhiều doanh nghiệp nhà nước.

Đến cuối thập niên 1970, sự bất ổn về kinh tế và chính trị
đã dẫn đến chính quyền quân quản lần thứ hai trong vòng 20
năm. Chính phủ mới đã đảo ngược nhiều chính sách xã hội đầu
thập niên 1970 và tư nhân hóa phần lớn ngành công nghiệp mà
chính phủ trước đó đã tiếp quản. Đầu tư tư nhân cao, dòng viện
trợ nước ngoài chảy vào cùng nguồn kiều hối từ Trung Đông
đã góp phần tăng trưởng vững chắc. Trong khi Pakixtan trở lại
chế độ bầu cử dân chủ vào cuối những năm 1980, thâm hụt tài
khóa và thương mại đồng thời đã dẫn đến khủng hoảng cán
cân thanh toán, buộc Pakixtan phải tham gia một chương trình
tài trợ có điều chỉnh cơ cấu của IMF. Chương trình bao gồm các
điều kiện chính sách về tư nhân hóa ngân hàng và các doanh
nghiệp nhà nước dẫn đến việc đặt ra tỷ giá thả nổi có quản lý,
cũng như chính sách về tự do hóa thương mại và đầu tư.

Việc thực hiện những cải cách mang tính cơ cấu như vậy
trên thực tế khá khó khăn. Pakixtan tiếp tục trải qua tình trạng
nợ công tăng cao và những khó khăn thường xuyên về cán cân
thanh toán trong thập niên 1990. Năm 1999, lại tiếp tục một
chính quyền quân quản khác. Pakixtan có thời kỳ tăng trưởng
cao từ năm 2001 đến 2006, một phần do viện trợ lớn của nước
ngoài liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng những
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cú sốc về giá dầu năm 2007-2008 đã tác động mạnh đến
Pakixtan, và Pakixtan buộc phải tham gia nhiều chương trình
vay tài trợ của IMF trong 10 năm sau đó để ổn định nền kinh tế.
Sau năm 2010, tốc độ tăng trưởng dần được cải thiện, một phần
nhờ sự hỗ trợ của vốn FDI gia tăng, đặc biệt là khi hợp tác kinh
tế với Trung Quốc được tăng cường. Tuy nhiên, tốc độ tăng
trưởng kinh tế chậm lại đáng kể từ giữa năm 2018, sau khi thực
hiện chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt để kiềm chế thâm
hụt kép cao và không bền vững.

Tăng trưởng kinh tế của Pakixtan luôn bấp bênh trong
nửa thế kỷ qua, bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị thường
xuyên bất ổn, các yếu tố địa - chính trị và khủng hoảng cán cân
thanh toán. Với nền dân chủ bầu cử đang bắt đầu bám rễ, chính
phủ mới dưới thời Thủ tướng Imran Khan đang tiến hành một
loạt các cải cách về cơ cấu với sự giúp đỡ của một chương trình
tài trợ của IMF vào năm 2019 được bổ sung bằng nguồn tài trợ
từ ADB, WB và một số đối tác song phương. Những cải cách
này bao gồm củng cố các điều kiện tài khóa, tăng cường quản
trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước và cải thiện
môi trường đầu tư. Hy vọng rằng những cải cách này sẽ giải
quyết các vấn đề kinh niên về cán cân thanh toán và tạo dựng
sự tăng trưởng bền vững và ổn định hơn.

Bănglađét

Là một trong những quốc gia nghèo nhất và kém phát
triển nhất thế giới vào thời điểm độc lập năm 1971, Bănglađét
ban đầu theo đuổi chiến lược phát triển do nhà nước lãnh đạo.
Chính phủ quốc hữu hóa các ngân hàng, công ty vận tải và các
ngành công nghiệp chính (gồm dệt may, đay và nhà máy đường).
Bănglađét thuộc sự cai quản của quân đội từ năm 1975 đến 1990.
Trong giai đoạn này, một số công ty công nghiệp quốc hữu hóa
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đã được trao lại cho chủ sở hữu cũ và sự phát triển của khu vực
tư nhân và tăng trưởng theo định hướng xuất khẩu được khuyến
khích. Viện trợ nước ngoài bắt đầu đổ vào Bănglađét đầu những
năm 1980 và các nhà tài trợ quốc tế khuyến khích Chính phủ
Bănglađét tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước và tự do hóa
nền kinh tế.

Từ thập niên 1980, một loạt các cải cách theo định hướng
thị trường cho phép khu vực tư nhân có vai trò lớn hơn trong
việc thu mua, phân phối và nhập khẩu nông sản, đồng thời
giảm trợ cấp. Bên cạnh đó, chính phủ cũng loại bỏ phân phối
và trợ cấp thực phẩm ở thành thị và nông thôn để ủng hộ hỗ
trợ bằng hiện vật có mục tiêu, như các chương trình “đổi lương
thực lấy lao động”42. Một chương trình kiểm soát dân số thành
công đã giúp kiểm soát sự gia tăng dân số. Đầu tư công và Cách
mạng Xanh đã giúp tăng năng suất nông nghiệp và khiến
Bănglađét có thể tự cung tự cấp lương thực.

Ngành công nghiệp bị chi phối bởi hàng may sẵn (RMG),
tạo ra 6% tổng số việc làm và 84% tổng kim ngạch xuất khẩu năm
2018. Thành công trong sản xuất RMG chủ yếu là nhờ các lực
lượng thị trường. Năm 1979, một liên doanh với công ty của Hàn
Quốc đã trở thành chất xúc tác, thúc đẩy ngành công nghiệp
RMG, hầu hết các doanh nhân tham gia đầu tiên đã học được các
kỹ năng và làm chủ công nghệ từ liên doanh này (Chương 5).
Nhà nước đã giúp phát triển ngành công nghiệp RMG bằng cách
thiết lập kho ngoại quan và cho phép các nhà xuất khẩu sử dụng
đơn đặt hàng xuất khẩu làm tài sản thế chấp để vay vốn.

42. Ahmed, R., S. Haggblade, and T. Chowdhury, eds. 2000. Out of the
Shadow of Famine: Evolving Food Markets and Food Policy in Bangladesh.
Baltimore: Johns Hopkins University Press.
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Duy nhất trường hợp Bănglađét là có sự đóng góp của các
tổ chức phi chính phủ (NGO) cho quá trình phát triển. Ngay
sau khi Bănglađét giành được độc lập vào năm 1971, các NGO
xuất hiện trong vai trò một xã hội của công dân nhằm hỗ trợ
người dân bị ảnh hưởng và giải quyết các vấn đề xã hội ở quốc
gia bị chiến tranh và thảm họa tàn phá. Với sự gia tăng viện trợ
nước ngoài, các NGO đã tăng cường hoạt động và trở thành
một kênh quan trọng để thực hiện nhiều dự án phát triển xã hội
được các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ. Các NGO cung cấp dịch vụ
tín dụng vi mô, y tế, vệ sinh và giáo dục. Họ cũng hợp tác với
chính phủ trong việc cung cấp các dịch vụ khác như các chương
trình lưới an toàn, khuyến nông, lâm nghiệp xã hội, quản lý
thảm họa và đào tạo kỹ năng43. Tài chính vi mô đóng vai trò
quan trọng trong chuyển đổi nông nghiệp và nông thôn44.

Bănglađét đã nổi lên như một trong những quốc gia tăng
trưởng nhanh nhất ở châu Á (và toàn cầu) trong những năm
gần đây, do nhu cầu trong nước mạnh mẽ, xuất khẩu ồ ạt RMG,
cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng trưởng nông nghiệp cao hơn và
dòng kiều hối chuyển về tăng vọt. Để duy trì động lực này
trong trung và dài hạn, Chính phủ Bănglađét dưới thời Thủ
tướng Sheikh Hasina đã tập trung huy động các nguồn lực
trong nước bằng cách tạo ra một cơ sở thuế rộng hơn và thu
ngân sách tốt hơn; nâng cấp giáo dục bao gồm các lĩnh vực khoa
học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), cho cả con gái;

43. WB. 2006. Economics and Governance of Nongovernmental Organizations
in Bangladesh. Washington, DC.

44. Sawada, Y., M. Mahmud, and N. Kitano, eds. 2018. Economic
and Social Development of Bangladesh: Miracle and Challenges. London:
Palgrave.
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đa dạng hóa cơ sở sản xuất công nghiệp (bao gồm cả dược
phẩm phổ thông); và cải thiện môi trường kinh doanh.

Xri Lanca

Xri Lanca cũng theo đuổi chính sách thay thế nhập khẩu
và công nghiệp hóa do nhà nước lãnh đạo trong 30 năm đầu
sau khi giành độc lập vào năm 1948. Nhà nước quốc hữu hóa
các ngành công nghiệp cơ bản và chiến lược, đồng thời đưa ra
giấy phép nhập khẩu và thuế quan cao để kiểm soát nhập
khẩu45. Trong nông nghiệp, hầu hết các đồn điền, kể cả chè và
cao su, thuộc sở hữu nhà nước thông qua Đạo luật Cải cách đất
đai năm 1972. Những chính sách này, cùng với cú sốc dầu mỏ
năm 1971, dẫn đến giảm tăng trưởng kinh tế và suy thoái các
điều kiện kinh tế vĩ mô.

Một sự thay đổi trong chính phủ vào năm 1977 đã mở
đường cho tự do hóa rộng rãi và cải cách theo định hướng thị
trường trong những năm 1980. Tự do hóa thương mại đã được
thực hiện quyết liệt. Ưu đãi thuế và các khu chế xuất đã được
đưa ra để khuyến khích nguồn vốn FDI. Hầu hết các biện pháp
kiểm soát giá và chế độ nhiều tỷ giá đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên,
xung đột sắc tộc từ đầu những năm 1980 đã cản trở những lợi
ích đầy hứa hẹn từ tự do hóa thương mại, cản trở đầu tư nước
ngoài và làm tổn thương ngành du lịch.

Bất chấp những bước thụt lùi do nội chiến gây ra, chính
phủ vẫn tiếp tục triển khai tự do hóa thương mại “đợt hai” vào
những năm 1990. Những cải cách này bao gồm tư nhân hóa các
doanh nghiệp nhà nước trong ngành viễn thông và chuyển các
đồn điền lớn cho tư nhân quản lý theo thỏa thuận cho thuê 100

45. Athukorala, P., et al., eds. 2017. The Sri Lankan Economy: Charting a
New Course. Manila: ADB.



118  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 2

năm. Cơ cấu thuế quan được đơn giản hóa, thuế nhập khẩu
giảm và năm 2001, tỷ giá hối đoái được thả nổi.

Xri Lanca đã có thể vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính
châu Á năm 1997-1998, nhưng phải trải qua một loạt các thảm
họa thiên nhiên và các cú sốc bên ngoài trong suốt 10 năm sau
đó, bao gồm hạn hán kéo dài, khủng bố, sóng thần châu Á năm
2004 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.
Những bất lợi này buộc chính phủ phải liên tục tìm kiếm sự trợ
giúp của IMF. Cuộc nội chiến kéo dài nổ ra vào tháng 7/1983
cuối cùng đã kết thúc vào tháng 5/2009. Đất nước bắt đầu tái
thiết và hòa giải, đặc biệt là ở các tỉnh phía bắc. Từ năm 2010
đến 2012, Xri Lanca chứng kiến sự tăng trưởng nhờ nền hòa
bình và tiếp tục cải cách kinh tế theo định hướng thị trường.
Tuy nhiên, tăng trưởng chậm lại trong thời kỳ 2015-2019 do
những khó khăn về cán cân thanh toán.

So với các quốc gia Nam Á khác, Xri Lanca có các chỉ số
xã hội tương đối tốt hơn, chẳng hạn như tỷ lệ biết chữ cao và tỷ
lệ tử vong trẻ sơ sinh thấp trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, do
xung đột trong nước, bất ổn chính trị và sự thay đổi thường
xuyên trong các chính sách kinh tế, nên quốc gia này khó có thể
duy trì tăng trưởng cao. Để đạt được tiềm năng tăng trưởng,
trong đó có kinh doanh nông nghiệp và du lịch, Xri Lanca cần
liên tục nỗ lực theo hướng quản lý hiệu quả nợ nước ngoài, duy
trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện cải cách về cơ cấu. Xri
Lanca cần thu hút thêm nhiều vốn FDI để hội nhập sâu hơn vào
hệ thống thương mại khu vực và toàn cầu.

Ápganixtan, Nêpan, Butan và Manđivơ

Kể từ cuối những năm 1970, Ápganixtan đã bị tàn phá bởi
hành động can thiệp từ bên ngoài, sau đó là một cuộc nội chiến,
và bây giờ là xung đột liên miên cùng các mối đe dọa an ninh.
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Hậu quả là, nhiều người thiệt mạng, phần lớn cơ sở hạ tầng của
đất nước bị phá hủy, thương mại và đầu tư bị đình trệ, tổn thất
lớn về vốn và GDP suy giảm đáng kể. Năm 2001, sau khi chế
độ Taliban sụp đổ và Thỏa thuận Bonn được ký kết, một chính
quyền lâm thời được thành lập, bắt đầu quá trình tái thiết và
cải cách.

Ápganixtan có lợi thế tự nhiên là một trung tâm địa lý để
kết nối Trung Á với Nam Á và sở hữu tiềm năng trong kinh
doanh nông nghiệp và các sản phẩm chế biến đặc thù. Từ năm
2001, Ápganixtan đã tận dụng sự hỗ trợ của quốc tế để xây
dựng lại hệ thống chính trị, các thể chế, cơ sở hạ tầng và kinh
tế, và đã chứng tỏ sự tiến bộ về nhiều chỉ số kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, các mối đe dọa và xung đột an ninh tiếp tục là những
thách thức lớn đối với nền kinh tế và đầu tư nước ngoài. Nhu
cầu phát triển của Ápganixtan vẫn rất lớn và việc duy trì sự hỗ
trợ quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giúp đất nước
đạt tăng trưởng bền vững và bao trùm. Từ năm 2002, ADB đã
trợ giúp nước này tổng số 5,6 tỷ USD để hỗ trợ các lĩnh vực như
giao thông, năng lượng, nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên
và phát triển nông thôn.

Nêpan chưa bao giờ bị thuộc địa chiếm đóng, và cuộc cách
mạng năm 1951 đã chấm dứt thời kỳ cai trị của gia tộc Rana
quyền thế, khôi phục sự cai trị trực tiếp của nhà vua với nội các
đứng đầu là Đảng Quốc đại Nêpan - đảng chính trị lớn nhất lúc
bấy giờ. Kể từ đó, Nêpan liên tục chìm trong xung đột nội bộ
cho đến giữa những năm 2000. Nêpan đã trải qua chế độ quân
chủ tuyệt đối, chế độ quân chủ lập hiến và một nước cộng hòa
liên bang. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1956-1961 và các kế
hoạch tiếp đó theo đuổi chính sách thay thế nhập khẩu, tập
trung vào công nghiệp hóa thông qua kiểm soát giá và các công ty
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quốc doanh. Cải cách đất đai năm 1964 đã trao quyền sử dụng
đất cho nhiều người dân không có đất.

Nêpan có tiềm năng đầy hứa hẹn về thủy điện, đa dạng
các sản phẩm nông nghiệp nhờ đất trồng trọt với những độ
cao khác nhau, có tiềm năng về du lịch dựa trên di sản lịch sử
và dãy Himalaya. Sự chuyển đổi chính trị thành công từ chế
độ quân chủ lập hiến sang nền cộng hòa liên bang năm 2008,
Hiến pháp mới được tuyên bố năm 2015 và các cuộc bầu cử
diễn ra thành công theo Hiến pháp mới dành cho cả 3 cấp
chính quyền năm 2017 đã mở đường cho sự phát triển trong
tương lai dựa trên những cải cách theo định hướng thị trường,
hoạt động đầu tư mạnh mẽ với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế
và hợp tác khu vực.

Butan cũng chưa bao giờ là nước thuộc địa. Butan gần như
hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài cho đến những năm
1960, khi quốc gia này không có đường giao thông dành cho xe
cơ giới, nền kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp tự cung tự cấp,
tuổi thọ và thu nhập bình quân đầu người thuộc loại thấp nhất
thế giới. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bắt đầu vào năm 1961 với
các chương trình phát triển quy mô lớn được Ấn Độ hỗ trợ.
Trong những năm qua, trọng tâm của quy hoạch đã chuyển từ
cơ sở hạ tầng cơ bản sang thủy điện và dịch vụ. Việc xây dựng
và sản xuất thủy điện đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Butan.

Kể từ thập niên 1960, nền kinh tế Butan đã trải qua quá
trình chuyển đổi sâu rộng và cải cách theo hướng đề ra thêm
nhiều chính sách cởi mở, mang lại những thành quả lớn về phát
triển. Chỉ số “Tổng hạnh phúc quốc gia” (GNH) được đặt ra
như là mục tiêu căn bản của chính phủ và được ban hành trong
Hiến pháp năm 2008. Trong những năm 2010, Chính phủ Butan
đã tiến hành các cải cách để cải thiện môi trường đầu tư, xác định
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các lĩnh vực tiềm năng cao, chuyển hướng trọng tâm là các
ngành công nghiệp nhỏ và tiểu thủ công nghiệp, đồng thời thúc
đẩy quan hệ đối tác công - tư.

Manđivơ giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào
năm 1965 và trở thành một nước cộng hòa vào năm 1968. Đây
là một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Á vào thời điểm
đó. Kể từ đó, Manđivơ đã phát triển nhiều khu nghỉ dưỡng trên
khắp các hòn đảo nằm rải rác và biến quốc gia này trở thành
một điểm đến du lịch nổi tiếng. Năm 2018, du lịch chiếm hơn
1/4 GDP. Khu vực công, trong đó có các doanh nghiệp nhà nước,
chi phối nền kinh tế, chiếm 40% tổng số việc làm.

Những thách thức đối với Manđivơ bao gồm tác động của
hiện tượng ấm lên toàn cầu và tình trạng địa lý phân tán.
Manđivơ có hơn 1.000 hòn đảo, trong đó có 187 đảo có người
sinh sống. Tám mươi phần trăm lãnh thổ của quốc gia thấp hơn
1m so với mực nước biển. Chính phủ hiện đang thực hiện các
biện pháp để tăng cường bảo vệ môi trường, thúc đẩy du lịch
bền vững và đa dạng hóa nền kinh tế.

2.11. Chuyển đổi ở Trung Á và Mông Cổ
Sau sự kiện Liên Xô tan rã vào năm 1991, năm quốc gia

Trung Á (Cadắcxtan, Cưrơgưxtan, Tátgikixtan, Tuốcmênixtan
và Udơbêkixtan) và ba quốc gia khu vực Nam Kavkaz
(Ácmênia, Adécbaigian và Grudia), được gọi chung là tiểu
vùng Trung Á, đã bắt đầu quá trình chuyển đổi sang nền kinh
tế thị trường. Không giống các quốc gia ở Trung và Đông Âu
cũng như Liên bang Nga đã áp dụng một phương pháp triển
khai tổng lực cho quá trình tự do hóa nhanh chóng và tư nhân
hóa đại trà, hầu hết các nước Trung Á đều áp dụng cách tiếp
cận dần dần, mặc dù với nhiều khác biệt lớn. Quá trình chuyển
đổi tỏ ra phức tạp và thường được đánh dấu bằng nhiều cuộc
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khủng hoảng kinh tế, đảo ngược cải cách và bất ổn trong suốt
quá trình chuyển đổi. Mặc dù quá trình chuyển đổi chưa hoàn
tất, nhưng các quốc gia này đã có nhiều tiến bộ đáng kể, đặc
biệt là xét về tự do hóa giá cả và thương mại, tư nhân hóa các
doanh nghiệp nhà nước quy mô nhỏ, phát triển khu vực tư
nhân và ổn định kinh tế vĩ mô.

Nền độc lập tạo ra cú sốc cho những nền kinh tế này. Hậu
quả là sự sụp đổ ngay lập tức của các mạng lưới cung và cầu
giữa các nước cộng hòa trước đây vốn được hội nhập chặt chẽ
theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Các quốc gia này bị ảnh
hưởng nặng nề một phần vì vai trò kinh tế của họ trong hệ
thống Xôviết chủ yếu chỉ là các nước cung cấp nguyên liệu thô
cho các khu vực công nghiệp hóa cao hơn, hầu hết các nước này
thiếu cơ sở công nghiệp độc lập. Sản xuất chậm lại rõ rệt với
GDP bình quân đầu người có tỷ lệ giảm lên đến 2 con số trong
nhiều năm tại nhiều quốc gia (xem Bảng 2.3).

Những nước giàu tài nguyên thiên nhiên, như Cadắcxtan
(dầu), Adécbaigian (dầu khí) và Tuốcmênixtan (khí đốt) có tình
hình tốt hơn. Nhưng ngay cả các nước này cũng không thể thoát
khỏi suy thoái kinh tế nặng nề. Kéo theo sự sụp đổ của nền sản
xuất là lạm phát phi mã (ở mức 3-4 con số) do sản lượng giảm,
thiếu hụt lớn hàng hóa tiêu dùng, thâm hụt tài khóa trầm trọng
và nguồn cung tiền tăng ào ạt của một số ngân hàng trung ương
trong những năm đầu chuyển đổi, các nước Trung Á tiếp tục
sử dụng đồng rúp của Nga làm tiền tệ.

Đối mặt với những thách thức này, ổn định kinh tế vĩ mô
trở thành một phần quan trọng của cải cách. Để kiểm soát lạm
phát, tất cả các nước này đã tung ra các loại nội tệ: Adécbaidan
vào tháng 8/1992; Cưrơgưxtan vào tháng 5/1993; Ácmênia,
Cadắcxtan, Tuốcmênixtan và Udơbêkixtan vào tháng 11/1993;
Tátgikixtan vào tháng 5/1995; và Grudia vào tháng 10/1995.
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Theo thời gian, ngân hàng trung ương của các nước đã giành
được vị thế độc lập nhiều hơn. Các chính phủ cũng nỗ lực giảm
thâm hụt tài khóa thông qua cải cách thuế, bao gồm cả việc áp
dụng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu
nhập doanh nghiệp, thông qua giảm chi tiêu của chính phủ, đặc
biệt là giảm trợ cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp nhà nước.
Các biện pháp bình ổn này, cùng với những cải cách về cơ cấu
khác, có hiệu quả trong việc kiểm soát lạm phát: giảm xuống
mức 2 con số vào cuối những năm 1990 và mức 1 con số vào
đầu những năm 2000 đối với hầu hết các quốc gia. Tình hình tài
khóa cũng được cải thiện, thâm hụt giảm ở các nước nhập khẩu
dầu mỏ và chuyển sang thặng dư ở các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Bảng 2.3: Tăng trưởng GDP bình quân đầu người
hằng năm tại Trung Á và Mông Cổ

giai đoạn 1991-2018
(%)

( ) = số âm, GDP = Tổng sản phẩm trong nước.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb (truy cập ngày 16/9/2019); WB.
World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-
development-indicators (truy cập ngày 02/8/2019); và ước tính của ADB.
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Tăng trưởng GDP trở lại vào nửa cuối thập niên 1990, bất
chấp tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Nga năm 1998.
Những năm đầu thập niên 2000 chứng kiến sự tăng trưởng
mạnh mẽ về GDP bình quân đầu người ở toàn bộ tiểu vùng
Trung Á với mức tăng trung bình 8,8%/năm, được hỗ trợ bởi
hoạt động xuất khẩu hàng hóa ở mức độ vững chắc, mở rộng
tín dụng nhanh chóng và kiều hối ở mức cao. Tăng trưởng ở các
nước giàu tài nguyên đặc biệt cao do sự bùng nổ nhu cầu hàng
hóa. Nhưng các quốc gia này, cùng với các nền kinh tế phụ
thuộc vào nguồn tiền kiều hối, đặc biệt là Cưrơgưxtan và
Tátgikixtan, đã bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn
cầu năm 2008-2009 và những cú sốc giá dầu giảm năm 2014.

Giá cả do Nhà nước quy định là một nét đặc thù nổi bật
của hệ thống kinh tế Liên Xô, đã dẫn đến sai lầm nghiêm trọng
trong phân bổ tài nguyên và thiếu hụt nguồn tài nguyên trên
diện rộng. Mặc dù đã kích hoạt lạm phát trong thời gian đầu,
nhưng sau đó tự do hóa giá cả đã góp phần ổn định kinh tế khi
thị trường phản ứng với các tín hiệu giá cả. Năm 1992,
Cưrơgưxtan đã trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên tự do hóa
hoàn toàn về giá cả và bãi bỏ các đơn đặt hàng sản xuất của nhà
nước. Các quốc gia khác áp dụng một cách tiếp cận dần dần.
Chẳng hạn, Cadắcxtan tự do hóa hầu hết giá cả vào năm 1994;
Tátgikixtan, bị ảnh hưởng bởi nội chiến, cũng đã làm điều
tương tự vào năm 1996. Đến năm 1998, các quốc gia đều có bước
tiến bộ rõ rệt trong tự do hóa giá cả, ngoại trừ Tuốcmênixtan và
Udơbêkixtan.

Đi kèm với tự do hóa giá cả là tự do hóa thương mại.
Cưrơgưxtan một lần nữa lại đi đầu, thể hiện khả năng chuyển
đổi toàn bộ tài khoản vãng lai vào năm 1995. Năm 1998, nước này
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trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên gia nhập WTO. Khi cải
cách thương mại có tiến triển, thêm nhiều quốc gia gia nhập
WTO: Grudia năm 2000, Ácmênia năm 2003, Tátgikixtan năm
2013 và Cadắcxtan năm 2015. Gần đây, Udơbêkixtan đã khởi
động lại quá trình gia nhập WTO. Hợp tác khu vực cũng đạt
được bước tiến, đặc biệt là về thương mại và kết nối, thông qua
các khuôn khổ như Liên minh Kinh tế Á - Âu (Ácmênia, Bêlarút,
Cadắcxtan, Cưrơgưxtan và Liên bang Nga) và Chương trình
hợp tác kinh tế khu vực Trung Á (CAREC) gồm 11 thành viên,
được ADB hỗ trợ kể từ khi chính thức thành lập vào năm 2001.

Tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước là một bước
quan trọng khác của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị
trường, nhưng bước đi này tỏ ra phức tạp và khó khăn. Một lần
nữa, phương pháp tư nhân hóa được các nước Trung Á áp
dụng từ tốn hơn nhiều so với những nước ở Trung và Đông Âu
cũng như Liên bang Nga. Tư nhân hóa quy mô nhỏ tiến triển
nhanh chóng ở hầu hết các quốc gia. Có sự khác biệt lớn hơn
đối với các doanh nghiệp nhà nước lớn. Ácmênia, Adécbaigian,
Grudia, Cưrơgưxtan và Tátgikixtan sử dụng các chương trình
phiếu ưu đãi, trong khi Tuốcmênixtan và Udơbêkixtan chọn
chính sách cho người quản lý và nhân viên mua lại doanh
nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp nhà nước vẫn là một bộ
phận quan trọng trong các nền kinh tế, thì khu vực tư nhân
đã mở rộng nhanh chóng. Năm 2010, theo một số ước tính,
khu vực tư nhân đã đóng góp 45-75% GDP ở hầu hết các nước
Trung Á.

Mông Cổ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự tan rã
của Liên Xô vì mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Đi theo hệ
thống Xôviết, nền kinh tế và mức sống của Mông Cổ được duy trì
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nhờ dòng viện trợ lớn của Liên Xô, bao gồm năng lượng,
nguồn cung thực phẩm, nguyên liệu thô, tư liệu sản xuất và
tiếp cận thị trường. Những ưu đãi này ngay lập tức biến mất
sau sự sụp đổ của Liên Xô. Cùng với cách tiếp cận quá độ theo
kiểu triển khai tổng lực - tự do hóa nhanh chóng và tư nhân
hóa hàng loạt, nền kinh tế Mông Cổ rơi vào suy thoái sâu trong
nửa đầu thập niên 1990.

Mông Cổ là một nền kinh tế giàu tài nguyên với trữ
lượng lớn đồng, than và vàng. Tăng trưởng tương đối ổn định
trở lại từ năm 1995 và nước này gia nhập WTO vào năm 1997.
Mặc dù nền kinh tế bị gián đoạn trong một thời gian ngắn do
cuộc khủng hoảng nợ năm 2000-2001, nhưng GDP bình quân
đầu người đã phục hồi về mức trước khi chuyển đổi vào năm
2003. Năm 2009, Mông Cổ sụt giảm mạnh về tăng trưởng,
nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi do cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu, sau đó đã tận hưởng thời kỳ tăng trưởng
nhanh trong giai đoạn 2010-2014, khi quốc gia này là một
trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, chủ
yếu nhờ sự bùng nổ khai thác khoáng sản. Mông Cổ đã và vẫn
là nước dễ bị tổn thương trước những cú sốc bên ngoài đến từ
sự biến động của giá cả hàng hóa.

Với điều kiện địa lý nội lục, không giáp biển, nền kinh tế
dựa trên tài nguyên và nhu cầu đa dạng hóa công nghiệp để
duy trì tăng trưởng, các quốc gia Trung Á và Mông Cổ có thể
thu hút sự hợp tác sâu rộng hơn trong khu vực và đầu tư nhiều
hơn vào kết nối và nguồn nhân lực. Các nước này sẽ được
hưởng lợi từ những cải cách liên tục, ví dụ tư nhân hóa các
doanh nghiệp nhà nước mạnh hơn, củng cố các tổ chức tài chính,
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đưa ra chính sách cạnh tranh và cải cách quản trị trong các công
ty và tổ chức nhà nước46.

2.12. Nắm bắt cơ hội ở Thái Bình Dương

Các quốc đảo Thái Bình Dương có chung một loạt thách
thức và cơ hội. Hầu hết các quốc gia này đều nhỏ (trừ Papua
Niu Ghinê, có dân số tương đối lớn là 8 triệu người)47, có nguồn
tài nguyên thiên nhiên hạn chế (trừ Papua Niu Ghinê và Timo
Lexte với trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn) và có nền kinh tế hẹp;
ở xa các thị trường lớn, dễ bị tổn thương trước những cú sốc và
phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Việc thiếu năng lực
con người và thể chế đã kìm hãm sự phát triển của các nước
này. Họ cũng phải đối mặt với những thách thức liên quan đến
khí hậu như mực nước biển dâng cao và nhiều biến cố thời tiết
cực đoan thường xuyên xảy ra.

So với các tiểu vùng khác, tăng trưởng kinh tế ở khu vực
Thái Bình Dương chậm và không ổn định. Những quốc gia này
từng là thuộc địa và giành được độc lập chủ yếu từ những năm
1970 trở đi. Giống như nhiều nền kinh tế mới độc lập khác, nhà
nước đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Doanh nghiệp

46. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đưa ra các đánh giá về
tiến trình chuyển đổi đối với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa trước đây ở
Trung và Đông Âu, Liên bang Nga và các nước Trung Á trong Báo cáo
chuyển đổi hằng năm của họ.

47. Các quốc đảo Thái Bình Dương trong chương này đề cập 15 thành
viên khu vực Thái Bình Dương của ADB: Quần đảo Cook, Maicrônêxia,
Phigi, Kiribati, Quần đảo Mácsan, Nauru, Niuê, Palau, Papua Niu Ghinê,
Xamoa, Quần đảo Xôlômôn, Timo Lexte, Tônga, Tuvalu và Vanuatu.
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nhà nước chi phối các dịch vụ hạ tầng cốt lõi như giao thông
vận tải, điện, viễn thông, nước và vệ sinh, cùng với giáo dục, y
tế và các dịch vụ xã hội thiết yếu khác. Và với cơ hội cho các dự
án kinh doanh có lợi nhuận bị giới hạn bởi địa lý, các doanh
nghiệp nhà nước cũng cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà
khu vực tư nhân thường triển khai như khách sạn, dịch vụ vận
chuyển và sản xuất.

Chính phủ các quốc đảo Thái Bình Dương đã nỗ lực cải
cách nền kinh tế theo hướng phụ thuộc nhiều hơn vào thị
trường và khu vực tư nhân, tăng cường năng lực thể chế để
nắm bắt cơ hội từ toàn cầu hóa, tiến bộ công nghệ (như các
công nghệ kỹ thuật số) và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng
của châu Á.

Một lĩnh vực đáng chú ý là cải cách các doanh nghiệp nhà
nước. Hiệu quả yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước từ lâu
đã là một hạn chế đối với tăng trưởng. Phigi bắt đầu cải cách
các doanh nghiệp nhà nước vào đầu thập niên 1990. Trong
những năm gần đây, thêm nhiều quốc gia bắt tay vào cải cách
các doanh nghiệp nhà nước thông qua tư nhân hóa một phần
và quan hệ đối tác công - tư (PPP), cũng như tăng cường khung
pháp lý, quy định và quản trị. Chẳng hạn, Phigi tư nhân hóa
51% cổ phần Ports Terminal Limited và ký hợp đồng quản lý
các cảng Suva và Lautoka vào năm 2013. Đảo quốc Kiribati
thông qua Đạo luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2012 và trong
năm 2013 tư nhân hóa Kiribati Supply Company Limited, một
công ty phần cứng đã hoạt động hơn 30 năm. Xamoa tư nhân
hóa SamoaTel vào năm 2010 và áp dụng chính sách thoái vốn
và sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước vào năm 2015.
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Những cải cách này đã cải thiện hiệu quả hoạt động của các
doanh nghiệp nhà nước48.

Được các đối tác phát triển như ADB và WB hỗ trợ, các
quốc đảo Thái Bình Dương đang nỗ lực cải cách rộng rãi quản
trị khu vực công và tăng cường năng lực thể chế. Khu vực công,
bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, trung bình chiếm hơn
1/3 GDP. Những cải cách gần đây nhằm tăng cường quản lý
ngân sách, khung kế toán, kiểm toán nội bộ và báo cáo tài chính,
quản lý nợ, phát triển năng lực và đào tạo.

Một cải cách cơ cấu khác là tự do hóa thương mại có thể
bắt nguồn từ cuối những năm 198049. Trong những năm gần
đây, các quốc đảo Thái Bình Dương theo đuổi tự do hóa thương
mại chủ yếu thông qua các hiệp định khu vực và đa phương.
Tháng 8/2001, các nước đã ký Hiệp định Thái Bình Dương về
quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn (PACER), cung cấp một thỏa
thuận chung giữa 16 thành viên của Diễn đàn Quần đảo Thái
Bình Dương (bao gồm cả Ôxtrâylia và Niu Dilân) về tiến trình
tự do hóa thương mại. Năm 2001, các nước đã ký Hiệp định
thương mại các quốc đảo Thái Bình Dương (PICTA), một hiệp
định thương mại tự do về giao thương hàng hóa giữa 14 thành
viên của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (trừ Ôxtrâylia
và Niu Dilân), bắt đầu có hiệu lực vào năm 2003. Hiệp định
PICTA yêu cầu các thành viên giảm dần thuế quan đối với hàng
hóa được giao dịch giữa các quốc đảo trong thời gian 10 năm

48. ADB. 2016. Finding Balance 2016: Benchmarking the Performance
of State-Owned Enterprises in Island Countries. Manila.

49. Narayan, P., and B. C. Prasad. 2006. Trade Liberalization and
Economic Growth: Empirical Evidence for Fiji from the Computable General
Equilibrium Model. Discussion Paper Series. No. 07/06, Vol. 1. Queensland:
Faculty of Business and Economics, Griffith University.
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và xóa bỏ các rào cản phi thuế quan. Gần đây, các cuộc đàm
phán đã được ký kết cho mô hình PACER Plus, một thỏa thuận
thương mại tập trung vào phát triển khu vực liên quan đến
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

Ở cấp độ đa phương, 6 quốc gia Thái Bình Dương là các
thành viên WTO, gồm Phigi, Papua Niu Ghinê, Xamoa, Quần
đảo Xôlômôn, Tônga và Vanuatu.

Các quốc đảo Thái Bình Dương có thể thúc đẩy du lịch bền
vững bằng cách bảo tồn truyền thống văn hóa và môi trường.
Việc mở rộng hoạt động truyền thông và truy cập Internet, với
sự hỗ trợ của ADB và các tổ chức khác, đã cung cấp kết nối tốt
hơn cho các thị trường toàn cầu. Sự hỗ trợ quốc tế để cải cách cơ
cấu, xây dựng năng lực thể chế và con người, thích ứng biến đổi
khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và tài chính bao trùm vẫn là
những giải pháp quan trọng đối với tiểu vùng này.

2.13. Triển vọng

Năm mươi năm phát triển của châu Á cho thấy tăng
trưởng bền vững, giảm nghèo và bắt kịp kinh tế đòi hỏi phải có
những thị trường hoạt động hiệu quả, một nhà nước hiệu quả
và các thể chế mạnh mẽ. Cải cách định hướng thị trường, chế
độ thương mại và đầu tư mở, hỗ trợ hiệu quả từ chính phủ và
năng lực điều hành mạnh mẽ của nhà nước đã cùng biến châu
Á đang phát triển thành một trong những khu vực năng động
nhất thế giới.

Trong tương lai, khu vực châu Á đang phát triển nên tiếp
tục nỗ lực trong các lĩnh vực sau:

Thứ nhất, tạo điều kiện cho thị trường hoạt động tốt hơn
và hiệu quả hơn. Tùy thuộc vào bối cảnh của từng quốc gia,
chính phủ nên tiếp tục thực hiện cải cách cơ cấu trên thị trường
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lao động, lĩnh vực tài chính, chế độ thương mại và đầu tư để
giảm và loại bỏ sự cứng nhắc, biến dạng và rào cản của thị
trường. Ngoài ra, hầu hết các quốc gia đều còn khả năng tăng
cường chính sách cạnh tranh, bảo vệ sở hữu trí tuệ, thực thi cam
kết và quản trị doanh nghiệp.

Thứ hai, khi một quốc gia phát triển hơn và khu vực tư
nhân trưởng thành, sự hỗ trợ của chính phủ đối với tăng trưởng
sẽ dần dần chuyển sang các biện pháp có sức lan tỏa lớn đến
nền kinh tế rộng hơn và không hạn chế cạnh tranh, chẳng hạn
như hỗ trợ đổi mới và hoạt động nghiên cứu và phát triển, đầu
tư vào giáo dục đại học, duy trì môi trường thuận lợi cho các
doanh nghiệp tư nhân. Tiếp tục cải cách các doanh nghiệp nhà
nước là một ưu tiên khác, bằng cách buộc các doanh nghiệp nhà
nước cạnh tranh bình đẳng với khu vực tư nhân và tư nhân hóa
các doanh nghiệp này khi thích hợp.

 Thứ ba, chính phủ nên tiếp tục nâng cao năng lực cung
cấp hàng hóa công cộng có chất lượng, xử lý thất bại của thị
trường và ứng phó với những thách thức mới xuất hiện. Các
chính phủ phải xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng tốt; đầu tư
đầy đủ vào giáo dục và y tế; và ứng phó với các thách thức như
suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, đô thị hóa và lão hóa
dân số. Các quốc gia cũng nên theo đuổi ổn định kinh tế vĩ mô
một cách hiệu quả.

Thứ tư, các chính phủ nên chú ý hơn đến việc phân phối
lại thu nhập, công bằng xã hội và bình đẳng cơ hội thông qua
thuế lũy tiến và trợ cấp thu nhập của chính phủ. Giáo dục công
lập và các dịch vụ y tế chất lượng tốt cũng góp phần tăng tính
bao trùm. Trong khi tình trạng nghèo đói cùng cực của khu vực
đã giảm mạnh, bất bình đẳng thu nhập lại lan rộng ở nhiều
nước và vẫn ở mức rất cao ở các nước khác. Nếu lợi ích của tăng
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trưởng không được chia sẻ đồng đều và nhiều người bị bỏ lại
phía sau, thì mọi người sẽ có ít động lực tham gia vào phát triển
đất nước, căng thẳng và bất ổn xã hội có thể gia tăng và làm suy
yếu sự tăng trưởng và tính bền vững của tăng trưởng.

Thứ năm, các nước nên tiếp tục cải cách quản trị khu vực
công. Duy trì pháp quyền, cải thiện chất lượng quy định và
nhân rộng các nỗ lực chống tham nhũng sẽ mang lại những lợi
ích to lớn. Sự tham gia lớn hơn và trách nhiệm giải trình ngày
càng đóng vai trò quan trọng khi người dân các nước này đòi
hỏi tiếng nói có trọng lượng hơn trong các vấn đề quốc gia cùng
với yêu cầu tăng thu nhập và tăng khả năng tiếp cận công nghệ
tiên tiến.



CHƯƠNG 3

ĐỘNG LỰC
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

3.1. Giới thiệu

Trong 5 thập kỷ qua, chuyển dịch cơ cấu tại châu Á là
động lực chính thúc đẩy gia tăng thu nhập, chuyển dịch vốn
và lao động về mặt địa lý của khu vực. Sự chuyển dịch cơ cấu
này vượt xa việc chuyển dịch nguồn lực giữa các ngành công
nghiệp, từ khu vực nông nghiệp sang sản xuất và dịch vụ.
Chuyển dịch cơ cấu bao gồm việc đa dạng hóa và phát triển
sản xuất theo chiều sâu, liên kết các quy trình với các chuỗi
giá trị toàn cầu và dịch chuyển các nguồn lực từ khu vực nông
thôn đến các thành phố. Quá trình chuyển dịch này làm tăng
năng suất lao động cho tổng thể nền kinh tế khi các nguồn
lực được chuyển hướng sang các khu vực có năng suất cao
hơn, và việc gia tăng đầu tư và hiệu quả giúp nâng cao năng
suất trong các lĩnh vực. Trong lịch sử, hầu hết các nước thành
công có thu nhập cao đều đi theo mô hình phát triển kinh tế
tương tự, tuy nhiên quá trình chuyển dịch của châu Á đã diễn
ra đặc biệt nhanh chóng. Chuyển dịch cơ cấu cũng tạo điều
kiện thúc đẩy đô thị hóa, từ đó hỗ trợ các thành phần công
nghiệp đang thay đổi.



134  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 3

Chương 3 xem xét quá trình chuyển dịch cơ cấu của khu
vực châu Á đang phát triển trong nửa thế kỷ qua về vấn đề hiệu
quả tổng hợp cũng như sự khác biệt giữa các quốc gia. Mục 3.2
đề cập những chuyển dịch về cơ cấu kinh tế của khu vực trong
các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, cũng như sự
đóng góp của những thay đổi này đối với kết quả tăng trưởng
năng suất. Các mục 3.3-3.5 thảo luận về tiến độ đa dạng hóa và
cải thiện hoạt động kinh tế trong từng lĩnh vực lớn nói trên cũng
như đóng góp của các lĩnh vực này đối với sự tăng trưởng năng
suất. Cụ thể, mục 3.5 thảo luận về tầm quan trọng và sự đa dạng
ngày càng tăng của các dịch vụ. Mục 3.6 đánh giá quá trình đô
thị hóa của khu vực và tầm quan trọng của đô thị hóa trong việc
nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống. Cuối cùng, mục 3.7
trình bày những thách thức mà các nhà hoạch định chính sách
tại khu vực châu Á đang phát triển hiện nay phải đối mặt, tùy
thuộc vào giai đoạn phát triển của nền kinh tế.

3.2. Tổng quan về quá trình chuyển dịch cơ cấu của châu Á

Các lý thuyết kinh tế từ lâu đã coi phát triển là quá trình
chuyển dịch cơ cấu sản xuất của một nền kinh tế và tích lũy các
năng lực về vật chất và con người cần thiết nhằm thúc đẩy sự
thay đổi này1. Sự tăng trưởng và phát triển diễn ra khi các hoạt
động kinh tế mới xuất hiện, những hoạt động cũ được thay thế
và các nguồn lực được tái phân bổ từ các hoạt động kém năng
suất hơn sang các công ty và các hoạt động có năng suất cao hơn.
Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu, các nguồn lực được tái

1. Để tìm hiểu thêm về lý thuyết này, tham khảo ADB. 2013. Key
Indicators for Asia and the Pacific 2013: Asia’s Economic Transformation: Where to,
How, and How Fast? Manila.
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phân bổ trong phạm vi từng lĩnh vực và giữa ba lĩnh vực lớn của
hoạt động kinh tế là nông nghiệp, công nghiệp2 và dịch vụ. Quá
trình này bao gồm nâng cấp công nghệ, nâng cao kỹ năng lao
động và chuyển dịch các nguồn lực từ nông thôn ra đô thị.

Đặc điểm nổi bật nhất của quá trình phát triển được xem
xét trong một khoảng thời gian dài là sự suy giảm dài hạn về tỷ
trọng nông nghiệp và sự gia tăng tương ứng về tổng tỷ trọng
của cả ngành công nghiệp và dịch vụ, cho dù được đo lường
bằng sản lượng đầu ra hay việc làm3. Tỷ trọng ngành công
nghiệp tăng đến một mức độ nhất định và sau đó bắt đầu giảm,
khi nền kinh tế chuyển dịch từ giai đoạn công nghiệp hóa sang
giai đoạn “phi công nghiệp hóa”, trong khi tỷ trọng ngành dịch
vụ tiếp tục gia tăng.

Trong nửa thế kỷ qua, khu vực châu Á đang phát triển
đã đi theo mô hình chuyển dịch cơ cấu tương tự như các quốc
gia có thu nhập cao hiện nay, mặc dù với tốc độ nhanh hơn rất
nhiều (xem Hình 3.1, Bảng 3.1, các Phụ lục 5 và 6). Từ năm
1970 đến 2018, tỷ trọng sản lượng nông nghiệp trên tổng GDP
và việc làm tại khu vực châu Á đang phát triển đã giảm khi
các quốc gia ngày càng giàu hơn. Một mô hình thay đổi cơ cấu
trong ngành công nghiệp đã rõ ràng, đặc biệt là tỷ trọng việc

2. Căn cứ vào Phân loại ngành công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế
của Liên hợp quốc đối với tất cả các hoạt động kinh tế, bản sửa lần thứ 4,
ngành công nghiệp bao gồm các hoạt động kinh tế: (i) khai thác đá; (ii) sản
xuất; (iii) cung cấp điện, khí gas, hơi nước và điều hòa không khí; (iv) cấp
nước, thoát nước, quản lý chất thải và các hoạt động khắc phục hậu quả; và
(v) xây dựng.

3. ADB. 2013. Key Indicators for Asia and the Pacific 2013: Asia’s
Economic Transformation: Where to, How, and How Fast? Manila.
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làm của ngành. Tỷ trọng công nghiệp trên GDP và việc làm
của ngành gia tăng ở hầu hết các nước châu Á, tuy nhiên ở các
nền kinh tế có thu nhập cao, trong đó có NIEs, 2 tỷ lệ này bắt
đầu sụt giảm (phi công nghiệp hóa), chỉ ra một mối quan hệ
theo hình chữ U ngược. Dịch vụ là khu vực lớn nhất tính theo
sản lượng và việc làm ở hầu hết các nước trong năm 1970,
tăng đều đặn cùng với thu nhập, mặc dù có sự thay đổi đáng
kể về thành phần theo thời gian.

Sự suy giảm tỷ trọng nông nghiệp trên GDP là đặc điểm
nổi bật tại Trung Quốc và Ấn Độ: từ 31,9% trong thập niên
1970 giảm xuống 7,2% vào năm 2018 ở Trung Quốc và từ 39,6%
giảm xuống 16,0% tại Ấn Độ. Hai trung tâm kinh tế của khu
vực là Hồng Công (Trung Quốc) và Xingapo luôn có tỷ trọng
sản lượng nông nghiệp (bao gồm cả đánh bắt cá) và việc làm
ở mức thấp. Ở toàn bộ khu vực châu Á đang phát triển, tỷ
trọng của ngành nông nghiệp trên GDP đã giảm từ 31,9%
trong thập niên 1970 xuống mức thấp là 8,5% vào năm 2018,
trong khi tỷ lệ việc làm giảm từ 71% xuống chỉ còn 33,5%, cho
thấy tốc độ tăng năng suất lao động trong ngành nông nghiệp
đã chậm đi.

Trong khi tỷ trọng ngành công nghiệp trên GDP vẫn giữ
nguyên ở Trung Quốc và tăng nhẹ ở Ấn Độ trong giai đoạn 1970-
2018, thì tỷ lệ này đã tăng đáng kể ở các nước như Bănglađét và
Thái Lan. Các nền kinh tế phụ thuộc vào khai thác mỏ, chẳng
hạn như Adécbaigian, Mông Cổ và Papua Niu Ghinê, thường có
tỷ trọng ngành công nghiệp trên GDP tương đối cao.

Tỷ lệ đóng góp việc làm của ngành công nghiệp tại khu vực
châu Á đang phát triển đã tăng từ 14,1% trong những năm 1970
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lên 25,5% vào năm 2018, có thể so sánh với khu vực Trung
Đông và Bắc Phi (26,7%), nhưng cao hơn so với các khu vực
khác, như châu Phi cận Xahara (11,4%) và các nước thành viên
OECD (22,7%). Năm 2018, tỷ trọng GDP của ngành công
nghiệp tại khu vực châu Á đang phát triển (37,5%) thấp hơn
so với khu vực Trung Đông và Bắc Phi (42,4%). Ở các nước
giàu tài nguyên thiên nhiên, tỷ lệ đóng góp việc làm của ngành
công nghiệp ở mức nhỏ mặc dù tỷ trọng lớn của ngành công
nghiệp trên GDP (do đặc điểm khai thác mỏ là ngành đặc biệt
thâm dụng vốn).

Khu vực dịch vụ luôn có vai trò đóng góp quan trọng cho
cả sản xuất và việc làm. Trong những năm 1970, khu vực này
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong GDP ở hầu hết các quốc gia, và
tỷ trọng của khu vực dịch vụ gia tăng cùng với sự suy giảm về
tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Khu vực dịch vụ đã thể hiện
rõ ràng vai trò ngày càng quan trọng trong đóng góp vào GDP
và việc làm ở tất cả các tiểu khu vực và các nhóm thu nhập
theo quốc gia. Ví dụ, tại Hàn Quốc - quốc gia đã tăng trưởng
nhanh chóng nhờ thực hiện công nghiệp hóa theo hướng xuất
khẩu, sự thống trị của ngành công nghiệp đã nhường chỗ cho
dịch vụ. Tương tự như vậy, Trung Quốc cũng lấy sản xuất làm
đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng nhanh. Tầm quan trọng
tương đối của khu vực dịch vụ gia tăng tại các quốc gia như
Ấn Độ và Philíppin. Kết quả là, mô hình thay đổi cơ cấu trong
khu vực dịch vụ trở nên rõ ràng hơn và đồng nhất hơn so với
ngành công nghiệp.
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Hình 3.1: Tỷ trọng sản lượng và việc làm theo ngành
trên GDP bình quân đầu người giai đoạn 1970-2018

GDP = Tổng sản phẩm trong nước.
Lưu ý: Số năm dữ liệu của mỗi nền kinh tế là khác nhau tùy thuộc vào nguồn dữ liệu có sẵn,
năm 1970 là năm đầu và năm 2018 là năm cuối. Tỷ trọng các ngành được điều chỉnh lại sao
cho có tổng bằng 100.
Nguồn: Đối với tỷ lệ sản lượng: WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.
org/indicator (truy cập ngày 02/8/2019); UN. UN Statistics Division Database. https://
unstats.un.org (truy cập ngày 28/8/2019); các nguồn quốc gia; và ước tính của ADB. Đối với
tỷ trọng việc làm: ILO. ILOSTAT Database. https://www.ilo.org/ilostat (truy cập ngày
28/8/2019); OECD. OECD Employment and Labour Market Statistics. https://www.oecd-
ilibrary.org/employment/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics_lfs-data-en
(truy cập ngày 28/8/2019); Timmer, M. P., G.J. de Vries, and K. de Vries. 2015. Patterns of
Structural Change in Developing Countries. In Weiss, J., and M. Tribe, eds. Routledge Handbook
of Industry and Development. Abingdon: Routledge. pp. 65–83 (for the Groningen Growth and
Development Center 10-Sector Database) (truy cập ngày 28/8/2019); và ước tính của ADB.
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3.3. Đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp

Chuyển dịch cơ cấu ở khu vực châu Á đang phát triển
khởi nguồn bằng sự tăng trưởng về năng suất nông nghiệp
(Chương 4). Vấn đề thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu cách
đây 50 năm. Tại thời điểm đó, sản xuất nông nghiệp ở nhiều
nước châu Á chủ yếu dựa trên canh tác mùa vụ theo hình thức
tự cung tự cấp (như gạo và lúa mì). Nông dân gieo trồng trên
các thửa ruộng nhỏ thuộc sở hữu của mình hoặc đi thuê, sử
dụng lao động chân tay và các công nghệ lỗi thời, trong khi
phải phụ thuộc vào sự thất thường của thời tiết. Ở các nước đã
trải qua quá trình chuyển đổi xã hội chủ nghĩa như Trung
Quốc, các nước cộng hòa Trung Á và Việt Nam, nông nghiệp
được cơ cấu theo hệ thống nhà nước hoặc tập thể. Do đó, năng
suất nông nghiệp thấp, không ổn định và không thể đáp ứng
nhu cầu thực phẩm ngày càng tăng. Nhiều quốc gia phải dựa
vào nhập khẩu hoặc viện trợ lương thực để giải quyết những
thiếu hụt về lương thực. Trong khu vực, ưu tiên tập trung vào
chuyển đổi nông nghiệp truyền thống và cải thiện năng suất
lương thực.

Kể từ cuối những năm 1960, Cách mạng Xanh đã mang
lại những thay đổi lớn cho ngành nông nghiệp truyền thống.
Quá trình chuyển dịch dựa trên công nghệ này bao gồm việc
phát triển và phổ biến một loạt giống cây trồng hiện đại có năng
suất cao, chủ yếu là lúa gạo và lúa mì, cùng với các phương
thức sản xuất cải tiến.

Không chỉ là việc thay đổi về mặt công nghệ, Cách mạng
Xanh còn đem đến những thay đổi về chính sách và thể chế
cùng với gia tăng đầu tư. Năm 1972, trung bình các nước châu Á
dành 15% tổng chi tiêu công cho nông nghiệp. Cùng với việc
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gia tăng đầu tư hỗ trợ Cách mạng Xanh, chi tiêu cho sản xuất
nông nghiệp đã tăng gấp đôi theo giá trị thực tế tính đến năm
19854. Các khoản đầu tư quan trọng được dành cho việc phục
hồi các hệ thống thủy lợi, cải thiện đường sá từ trang trại đến
thị trường và thiết lập các mạng lưới dịch vụ nghiên cứu và mở
rộng nông nghiệp.

Chính phủ cũng can thiệp trực tiếp vào các thị trường - thiết
lập các hệ thống tín dụng nông thôn; trợ cấp dành cho các nguyên
vật liệu đầu vào như phân bón, điện và nước; và cung cấp hỗ trợ
về giá - để bảo đảm nông dân có thể thu lợi từ việc áp dụng các
công nghệ mới, đặc biệt là ở các trang trại nhỏ. Mặc dù nhiều
nước đã bắt đầu thực hiện cải cách đất đai trước Cách mạng
Xanh, song việc triển khai những cải cách này diễn ra rất khác
nhau, và do đó dẫn đến hiệu quả khác nhau. Khi được thực hiện
tốt, các cải cách về quyền sở hữu đã giúp khắc phục các điều
khoản cho thuê có tính bóc lột và các cơ chế tái phân bổ đã góp
phần cải thiện cơ cấu sở hữu đất đai.

Những thay đổi này đã mang lại tăng trưởng ấn tượng về
năng suất nông nghiệp. Mở rộng hệ thống thủy lợi và trồng trọt
các giống cây năng suất cao hơn, phát triển nhanh hơn đã thúc
đẩy tăng trưởng mạnh về sản lượng trên mỗi hécta. Sản lượng
ngũ cốc ở châu Á tăng hơn gấp đôi từ năm 1970 đến 1995, từ
mức 313 triệu tấn tăng lên 650 triệu tấn hằng năm. Mặc dù dân
số đã tăng 60% trong giai đoạn này, nhưng lượng calo dành cho
mỗi người chỉ tăng gần 30%. Sản xuất lương thực gia tăng đi

4. Rosegrant, M., and P. B. R. Hazell. 2000. Transforming the Rural
Asian Economy: The Unfinished Revolution. New York: Oxford University
Press.
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kèm với sự sụt giảm giá lương thực, ví dụ, giá gạo thực tế năm
2000 bằng khoảng 1/3 chi phí năm 19705.

Những thay đổi về nhu cầu ăn uống ở châu Á do thu nhập
tăng và ngoại thương rộng mở hơn cho phép đa dạng hóa sản
xuất đối với các loại cây trồng và vật nuôi có giá trị cao hơn,
đóng góp vào gia tăng năng suất đất đai và lao động (xem
Hình 3.2). Năng suất đất tăng chủ yếu là do sử dụng đất chuyên
sâu hơn với các giống hiện đại, yếu tố đầu vào hiện đại và thay
đổi từ một mùa vụ sang nhiều mùa vụ trong một năm. Việc ứng
dụng các loại cây trồng có giá trị cao cũng giúp nâng cao năng
suất đất đai. Ví dụ, từ năm 1970 đến 2015, Việt Nam đã tăng
hơn 2 lần năng suất đất đai (từ 600 USD/ha tăng lên 1.600
USD/ha) và năng suất lao động (từ dưới 400 USD/người tăng
lên hơn 1.000 USD/người). Các mô hình tương tự cũng diễn ra
ở Philíppin, Inđônêxia và các nước Đông Nam Á khác. Các
nước Nam Á, như Ấn Độ và Pakixtan, cũng tăng năng suất đất
bằng cách áp dụng công nghệ nông nghiệp hiện đại, mặc dù
hiện nay vẫn ở mức tương đối thấp hơn.

Khi lợi ích tiềm năng từ công nghệ của Cách mạng Xanh
đã cạn kiệt, năng suất gạo và lúa mì gần đạt ngưỡng giới hạn
kỹ thuật. Trong khi đó, tiền lương của lao động nông nghiệp
gia tăng trong quá trình chuyển dịch kinh tế đã thôi thúc nông
dân sử dụng máy móc thay thế sức lao động. Ví dụ, năng suất
đất nông nghiệp của Nhật Bản không thay đổi trong 3 thập kỷ
qua, trong khi năng suất lao động tăng hơn 20% (xem Hình 3.2).
Malaixia cũng có kinh nghiệm tương tự.

5. Otsuka, K. 2012. Economic Transformation of Agriculture in Asia:
Past Performance and Future Prospects. Asian Journal of Agriculture and
Development. 9 (1). pp. 1-19.
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Hình 3.2: Năng suất đất nông nghiệp và năng suất
lao động tại một số nền kinh tế châu Á

giai đoạn 1980-2015

IDA = Ấn Độ, INO = Inđônêxia, JPN = Nhật Bản, KOR = Hàn Quốc, MAL = Malaixia, PAK =
Pakixtan, PHI = Philíppin, PRC = Trung Quốc, UZB = Udơbêkixtan, VIE = Việt Nam.
Lưu ý: Năng suất được tính theo giá trị đôla quốc tế thực tế thời kỳ 2004-2006, theo thang đo
lôgarit cơ số 10.
Nguồn: US Department of Agriculture Economic Research Service. 2019. International
Agricultural Productivity. https://www.ers.usda.gov/data-products/international-agricultural-
productivity.

Tăng trưởng của ngành nông nghiệp đã đóng góp cho sự
phát triển của các ngành khác. Trong các giai đoạn phát triển
ban đầu, lao động dư thừa trong lĩnh vực nông nghiệp tự cung
tự cấp có thể chuyển sang các ngành công nghiệp mà không
làm giảm sản lượng nông nghiệp cho đến khi không còn dư
thừa lao động (được gọi là “bước ngoặt Lewis”)6. Việc này giúp

6. Lewis, W. A. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies
of Labor. The Manchester School. 22 (2). pp. 139–191; and Ranis, G., and J. C. H.
Fei. 1961. A Theory of Economic Development. American Economic Review. 51
(4). pp. 533–565.
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ổn định tiền lương trong ngành công nghiệp trong giai đoạn đầu
thực hiện công nghiệp hóa. Hơn nữa, việc dư thừa lương thực
gia tăng góp phần ngăn chặn sự gia tăng chi phí sinh hoạt của
người lao động tại đô thị. Giá lương thực thấp giúp các hộ gia
đình ở đô thị chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục và y tế, và trong
dài hạn góp phần gia tăng nguồn cung lao động có năng suất.

Nông nghiệp phát triển cũng hỗ trợ công nghiệp do nhu
cầu về nguyên vật liệu đầu vào nông nghiệp tăng (phân bón,
thuốc trừ sâu và máy kéo), đồng thời gia tăng nguồn cung
nguyên liệu thô của ngành nông nghiệp cho sản xuất (ví dụ như
bông phục vụ ngành dệt may và lúa mì để sản xuất mì ăn liền).
Mức sống của người dân nông thôn được nâng cao làm gia tăng
nhu cầu trong nước đối với hàng hóa và dịch vụ phi nông
nghiệp, tạo ra một thị trường non trẻ và ngày càng mở rộng để
hỗ trợ sự tăng trưởng của các doanh nghiệp ngoài ngành nông
nghiệp trong giai đoạn phát triển ban đầu. Cuối cùng, nguồn
tiền tiết kiệm tại nông thôn được chuyển sang tài trợ cho phát
triển công nghiệp và đô thị. Nhìn chung, sự phát triển năng
động liên tục trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn là một
phần không thể thiếu của quá trình chuyển dịch cơ cấu trên
diện rộng của nền kinh tế.

3.4. Công nghiệp hóa là con đường nâng cao thu nhập

Công nghiệp hóa là yếu tố tiên quyết tạo ra thu nhập bình
quân đầu người ở mức cao. Quá trình chuyển dịch cơ cấu
nhanh chóng sang công nghiệp ở Đông Á, đặc biệt là sản xuất,
là một phần then chốt quyết định thành công của khu vực7.

7. Xem tài liệu Felipe, J. 2018. Asia’s Industrial Transformation: The
Role of Manufacturing and Global Value Chains (Parts 1 and 2). ADB
Economics Working Paper Series. Nos. 549 and 550. Manila: ADB.
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Công nhân rời bỏ khu vực nông nghiệp và tham gia vào sản
xuất, và chính khu vực sản xuất cũng tự chuyển đổi trong quá
trình đa dạng hóa và phát triển. Ví dụ, ở Nhật Bản thời hậu
chiến, sự dịch chuyển lao động giữa các ngành góp phần tăng
năng suất kinh tế, và do đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng,
nhưng phần lớn lợi nhuận lại bắt nguồn từ việc năng suất gia
tăng trong các ngành phi nông nghiệp8. Nhiều hàng hóa sản
xuất có độ co giãn của cầu theo thu nhập ở mức cao, do khi thu
nhập tăng thì nhu cầu cũng tăng, và thể hiện lợi thế kinh tế nhờ
quy mô trong sản xuất. Sự chuyển dịch việc làm sang ngành
công nghiệp cũng là động lực khuyến khích người lao động tích
lũy các kỹ năng thích ứng với các công việc mới, từ đó, củng cố
nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Khi độ mở cửa thương mại lớn hơn, việc sản xuất hướng
đến các thị trường xuất khẩu có thể tạo ra nguồn thu ngoại tệ
cần thiết để tài trợ cho hoạt động nhập khẩu tư liệu sản xuất.
Mở cửa thương mại góp phần tăng năng suất sản xuất bằng
cách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ việc áp dụng
các công nghệ mới và củng cố sự gắn kết với các chuỗi giá trị
toàn cầu. Sự gia tăng các mạng lưới sản xuất xuyên biên giới
trong những năm 1990 đã củng cố hơn nữa vai trò của ngành
công nghiệp, đặc biệt là ở Đông Á và Đông Nam Á (Chương 9).

Tại sao sản xuất lại là động lực tăng trưởng?

Một trong những yếu tố quan trọng tạo ra tốc độ tăng
trưởng rất nhanh ở các nền kinh tế châu Á là sự nhận thức của

8. Aoki, S., et al. 2011. The Role of the Government in Facilitating TFP
Growth during Japan’s Rapid-Growth Era. In Otsuka, K., and K. Kalirajan,
eds. Community, Market, and State in Development. London: Palgrave
Macmillan.
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các nhà hoạch định chính sách về vai trò quan trọng của sản
xuất trong việc (i) đa dạng hóa và nâng cấp nền kinh tế, (ii) tạo
nguồn thu ngoại tệ cho nhập khẩu, (iii) cuối cùng là nâng cao
mức sống.

Sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng vì một
số lý do. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất thúc đẩy tích
lũy vốn lớn hơn. Lĩnh vực sản xuất thể hiện lợi thế kinh tế nhờ
quy mô nhiều hơn khu vực nông nghiệp, vì những tồn tại, hạn
chế về đất canh tác có xu hướng khiến lợi nhuận giảm dần theo
quy mô. Tiến bộ công nghệ có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến
các doanh nghiệp khác và tạo ra đổi mới giúp giảm chi phí
trong sản xuất. Điều này có thể dẫn đến kết quả là khi vốn và
lao động tăng gấp đôi có thể làm tăng sản lượng hơn gấp đôi.
Lĩnh vực sản xuất cũng chứng kiến những thay đổi đáng kể
trong tiến bộ kỹ thuật. Cụ thể, việc sản xuất tư liệu sản xuất
(như máy móc và thiết bị) và hàng tiêu dùng lâu bền (như ô tô)
đã khiến tư bản trở thành “trung tâm học tập” về công nghệ
cũng như đổi mới về quy trình và tổ chức.

Trong lịch sử, tỷ trọng sản xuất của Trung Quốc trong
tổng sản lượng rất cao, hiện tại vẫn chiếm khoảng 30% (xem
Hình 3.3). Ngay cả khi Trung Quốc đã mất hàng triệu việc làm
trong lĩnh vực sản xuất do quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ của
các doanh nghiệp nhà nước bắt đầu từ giữa những năm 1990,
song sản xuất ở khu vực tư nhân mới đã tạo ra việc làm, đặc
biệt là trong các ngành công nghiệp nhẹ thâm dụng lao động.
Do đó, tỷ trọng việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã tăng từ
khoảng 15% trong những năm 1980 lên khoảng 22% vào năm
2018. Sản xuất ở một số nền kinh tế châu Á (đặc biệt là Malaixia,
Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc)) đã có những
chuyển đổi quan trọng, chuyển dịch sản lượng và việc làm
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Hình 3.3: Tỷ trọng sản lượng sản xuất (tổng giá trị gia tăng
tính theo % GDP) và tỷ trọng việc làm (% trên tổng số)

giai đoạn 1970-2018

ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, NIEs =
Các nền kinh tế công nghiệp mới.
Lưu ý: ASEAN4 bao gồm Inđônêxia, Malaixia, Philíppin và Thái Lan. NIEs bao gồm Hồng
Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc).
Nguồn: Đối với tỷ trọng sản lượng: WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org/
indicator (truy cập ngày 02/8/2019); UN. UN Statistics Division Database. https://
unstats.un.org (truy cập ngày 28/8/2019); các nguồn quốc gia; và ước tính của ADB. Đối với
tỷ trọng việc làm: ILO. ILOSTAT Database. https://www.ilo.org/ilostat (truy cập ngày
28/8/2019); Timmer, M. P., G.J. de Vries, and K. de Vries. 2015. Patterns of Structural Change
in Developing Countries. In Weiss, J., and M. Tribe, eds. Routledge Handbook of Industry and
Development. Abingdon: Routledge. pp. 65–83 (for the Groningen Growth and Development
Center 10-Sector Database) (truy cập ngày 28/8/2019); và ước tính của ADB.
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sang các tiểu ngành thâm dụng công nghệ và quy mô hơn
(Chương 5). Ngược lại, tỷ trọng khu vực sản xuất của Ấn Độ lại
thay đổi không đáng kể từ những năm 1970, với tỷ trọng theo
sản lượng (16%) và tỷ trọng theo việc làm (11%) tương đối ổn định.

Sản xuất gắn kết đặc biệt với các lĩnh vực có năng suất
khác và có hiệu ứng lan tỏa tích cực. Hiệu ứng liên kết là việc
trao đổi mua và bán giữa các ngành, trong khi hiệu ứng lan tỏa
là các luồng kiến thức giữa các ngành. Cả hiệu ứng liên kết và
hiệu ứng lan tỏa đều diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất
cũng như giữa các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và nông nghiệp.
Ví dụ, khách hàng chính của các hoạt động dịch vụ có năng suất
cao chính là các doanh nghiệp sản xuất.

Mối quan hệ giữa sản xuất và mở cửa thương mại

Dưới góc nhìn của các nhà sản xuất những sản phẩm hữu
hình và không dễ hỏng, thì sản xuất có khả năng thương mại hóa
cao hơn nông nghiệp hoặc dịch vụ. Chiến lược phát triển dựa
trên sản xuất cho phép một quốc gia có thể lấn dần sang thương
mại quốc tế và đặc biệt là xuất khẩu. Điều này vẫn đúng khi
những cải tiến trong vận tải (như côngtennơ, điện lạnh, hiệu suất
cảng và các mặt khác của việc vận chuyển hàng hóa kịp thời) đã
mở rộng phạm vi thương mại quốc tế về nông sản, và tiến bộ về
công nghệ thông tin và truyền thông đã mở ra khả năng cho
thương mại quốc tế về một số dịch vụ.

Tăng trưởng của một quốc gia bị hạn chế do cán cân thanh
toán nếu không thể tạo ra đủ ngoại tệ để nhập khẩu tư liệu sản
xuất cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển trong tương lai. Cốt
lõi của vấn đề nằm ở sự khác biệt giữa độ co giãn của cầu về
hàng hóa theo thu nhập của quốc gia xuất khẩu hàng hóa đó và
độ co giãn của cầu về hàng hóa theo thu nhập của quốc gia nhập
khẩu hàng hóa đó. Các sản phẩm nông nghiệp thường có độ
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co giãn của cầu theo thu nhập ở mức thấp, do đó chi tiêu của
người tiêu dùng đối với các hàng hóa này tăng chậm hơn so với
mức tăng thu nhập (được gọi là Quy luật Engel). Ngược lại, hầu
hết các sản phẩm công nghiệp, phần lớn được sản xuất bởi các
nền kinh tế tiên tiến, có độ co giãn của cầu theo thu nhập cao,
cầu đối với các hàng hóa này tăng thậm chí nhanh hơn cả thu
nhập. Nếu một quốc gia đang phát triển không có lĩnh vực sản
xuất mạnh, thì cuối cùng sẽ xảy ra thâm hụt thương mại hàng
hóa. Đây là một luận điểm của mô hình “trung tâm - ngoại vi”
(Chương 2).

Quan trọng là, quá trình công nghiệp hóa ở châu Á từ
những năm 1960 đã song hành với việc mở cửa thương mại.
Tăng trưởng nhanh chóng về sản lượng công nghiệp và xuất
khẩu đã nới lỏng hạn chế về cán cân thanh toán, cho phép các
nền kinh tế châu Á thành công có thể duy trì tỷ lệ tăng GDP cao
hơn. Mở rộng nhanh chóng sản lượng công nghiệp và xuất
khẩu cũng tạo năng suất cao hơn, làm tiền đề cho tăng trưởng
mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ngược lại, các quốc gia kiên trì
theo đuổi chiến lược phát triển thay thế nhập khẩu, chẳng hạn
như nhiều nền kinh tế Mỹ Latinh và Nam Á trước đây, đã
không thể tạo ra vòng xoáy phát triển và kết quả là tăng trưởng
khiêm tốn hơn (Chương 9).

Mặc dù các lực lượng thị trường và độ mở là điều kiện
quan trọng để phát triển sản xuất, nhưng bằng chứng cho thấy
hình thức chính sách công nghiệp chủ động đã hỗ trợ cho quá
trình công nghiệp hóa và nâng cấp. Hầu như không có quốc gia
nào trên thế giới đã công nghiệp hóa và từng bước phát triển
thành công mà không có sự cân bằng phù hợp giữa vai trò của
chính phủ và các lực lượng thị trường (Chương 2).
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Nhìn chung, xuất khẩu đã nâng cao hiệu quả của doanh
nghiệp khi tiếp cận các thị trường lớn hơn trên thế giới, giúp
các doanh nghiệp hưởng lợi từ quy mô kinh tế và buộc họ phải
củng cố khả năng cạnh tranh và phát triển công nghệ. Xuất
khẩu có liên quan đến việc tăng tỷ lệ tri thức về công nghệ, khi
các doanh nghiệp điều chỉnh theo những nhu cầu khác nhau
của các đối tác thương mại và khi họ phát triển mối quan hệ
giữa người sử dụng và nhà sản xuất. Người nước ngoài mua
các sản phẩm điện tử sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất Đông Á
thông tin và tư vấn về thiết kế sản phẩm, chất lượng, quy trình
sản xuất và việc mua sắm tư liệu sản xuất và vật liệu đầu vào.
Khi một số quốc gia áp dụng các chính sách công nghiệp có mục
tiêu thì cạnh tranh trên thị trường thế giới là công cụ để các
chính phủ kiểm chứng và đánh giá các doanh nghiệp sản xuất,
cho phép họ kiểm nghiệm những nỗ lực của mình trong việc
phát triển một nền tảng sản xuất có thành công hay không.

Quá trình chuyển đổi kinh tế của các nền kinh tế châu Á
thành công bao gồm cả sự dịch chuyển theo hướng sản xuất
hàng hóa có nhu cầu gia tăng khi người tiêu dùng ngày càng
giàu hơn (co giãn cầu theo thu nhập cao). Các loại hàng hóa này
cạnh tranh dựa trên các yếu tố không liên quan đến giá, như
thương hiệu, chất lượng, độ tin cậy, tốc độ giao hàng, mức độ
và hiệu quả của mạng lưới phân phối, nắm giữ vai trò quan
trọng hơn trong sự lựa chọn của người tiêu dùng ở mức thu
nhập cao hơn. Nghiên cứu gần đây về độ phức tạp sản phẩm,
một ý tưởng bao hàm sự đa dạng hóa ở cấp độ quốc gia và sự
tinh vi ở cấp độ sản phẩm, cho thấy cơ cấu xuất khẩu của nhiều
nước châu Á đã thay đổi đáng kể trong vài thập kỷ qua, từ
các sản phẩm như giày dép đơn giản và dệt may cơ bản sang
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máy móc chính xác và hàng tiêu dùng lâu dài cao cấp có thương
hiệu (Chương 5)9.

Phi công nghiệp hóa và phạm vi phát triển do khu vực dịch vụ
dẫn dắt

Tỷ trọng nông nghiệp trong sản lượng và việc làm giảm
và tỷ trọng sản xuất và dịch vụ tương ứng tăng lên trong giai
đoạn đầu công nghiệp hóa. Tuy nhiên, khi quá trình công
nghiệp hóa diễn ra, tăng trưởng năng suất lao động trong sản
xuất làm giảm nhu cầu về lao động và do đó, tỷ trọng việc làm
đóng góp vào ngành sản xuất bắt đầu giảm. Kết quả là, tỷ trọng
việc làm trong ngành công nghiệp có xu hướng tăng đến đỉnh
điểm và sau đó bắt đầu giảm xuống, giai đoạn chuyển đổi cơ
cấu này được gọi là “phi công nghiệp hóa”.

NIEs, trừ Đài Loan (Trung Quốc), rõ ràng đã bắt đầu phi
công nghiệp hóa. Nhận định này đặc biệt rõ nét ở Hồng Công
(Trung Quốc), nơi tỷ trọng việc làm đóng góp vào ngành công
nghiệp giảm gần 40 điểm phần trăm trong 5 thập kỷ qua. Phi
công nghiệp hóa là hệ quả tự nhiên từ động lực kinh tế của NIEs
khi họ chuyển dịch sang các nền kinh tế theo hướng dịch vụ.
Quá trình này tương tự như các nước OECD10.

9. Xem tài liệu Hidalgo, C., and R. Hausmann. 2009. The Building
Blocks of Economic Complexity. Proceedings of the National Academy of
Sciences. 106 (26). pp. 10570–10575; và Felipe, J., et al. 2012. Product
Complexity and Economic Development. Structural Change and Economic
Dynamics. 23 (1). pp. 36–68.

10. Rowthorn, R., and R. Ramaswamy. 1997. Deindustrialization:
Causes and Implications. IMF Working Paper Series. No. WP/97/4.
Washington, DC: International Monetary Fund; and Rowthorn, R., and R.
Ramaswamy. 1999. Growth, Trade, and Deindustrialization. IMF Staff Papers.
46 (1). pp. 18–41.
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Không giống mô hình trong lịch sử là chuyển dịch từ nông
nghiệp sang công nghiệp trước khi chuyển dịch sang dịch vụ,
một số quốc gia đang thực hiện mô hình chuyển đổi trực tiếp
từ nông nghiệp sang dịch vụ. Ở Ấn Độ và Philíppin, một ngành
dịch vụ sôi động, với đặc trưng là hoạt động thuê ngoài quy
trình kinh doanh nhờ áp dụng các tiến bộ về công nghệ thông
tin và truyền thông, đã đóng góp lớn cho sự tăng trưởng nhanh
chóng của hai quốc gia này. Câu hỏi liệu các quốc gia có thể
vượt qua quá trình công nghiệp hóa và nhảy vọt trực tiếp từ
tăng trưởng dựa trên nông nghiệp sang tăng trưởng nhờ dịch
vụ hay không vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Trong lịch sử
hiện đại, các quốc gia tiến từ thu nhập trung bình lên thu nhập
cao thường tập trung phát triển các ngành sản xuất lớn mạnh.
Thông thường, như đã đề cập trước đó, một số đặc điểm về sản
xuất đã thúc đẩy kinh tế phát triển như: tính truyền thống của
sản phẩm, tạo việc làm nhanh hơn cho lao động phổ thông, nhu
cầu về chuyên môn khoa học và công nghệ (tạo ra tác động lan
tỏa lớn), phân công lao động và kinh tế quy mô11. Mặt khác, có
thể những tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông sẽ
làm thay đổi mạnh mẽ mô hình này bằng cách thúc đẩy các lợi
thế trong phạm vi ngành dịch vụ.

Mặc dù tranh luận về chiến thuật “nhảy cóc” vẫn đang
tiếp diễn, nhưng có một điều chắc chắn là động lực về kinh tế
đòi hỏi cả lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ cùng tham gia
một cách hiệu quả. Trên thực tế, có rất nhiều nguồn lực chung
giữa sản xuất và dịch vụ. Chẳng hạn, các dịch vụ vận chuyển

11. Xem tài liệu Yang, X., and S. Ng. 1998. Specialization and Division
of Labour: A Survey. In Arrow, K. J., Y. K. Ng, and X. Yang, eds. Increasing
Returns and Economic Analysis. London: Palgrave Macmillan.
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tốt hơn sẽ cải thiện khả năng cung cấp sản phẩm của các nhà máy
cho các thị trường trong và ngoài nước. Hiệu ứng lan tỏa cũng
dịch chuyển từ sản xuất sang dịch vụ. Ví dụ, phần cứng công nghệ
thông tin và truyền thông tốt hơn tạo điều kiện và tăng cường giáo
dục trực tuyến và chăm sóc y tế từ xa.

3.5. Dấu ấn tăng trưởng ấn tượng của ngành dịch vụ
Định nghĩa về dịch vụ và tính đa dạng ngành

Ngành dịch vụ đã và đang tăng trưởng cả về GDP và việc
làm, và rất có thể sẽ tiếp tục tăng ở hầu hết các quốc gia. Tuy
nhiên, dịch vụ có lẽ là lĩnh vực đa dạng nhất trong 3 lĩnh vực
lớn của một nền kinh tế. Ngành này bao gồm các hoạt động đa
dạng như cắt may, cắt tóc, bán hàng tại cửa hàng tiện lợi, tư vấn
pháp lý, thiết kế kiến trúc, kỹ thuật máy tính và thuê ngoài quy
trình kinh doanh.

 Căn cứ vào Phân loại ngành công nghiệp theo tiêu chuẩn
quốc tế của Liên hợp quốc đối với tất cả các hoạt động kinh tế,
bản sửa lần thứ 4, lĩnh vực dịch vụ bao gồm các hoạt động kinh
tế: (i) thương mại bán buôn và bán lẻ; sửa chữa xe cơ giới, xe
máy; (ii) vận chuyển và lưu trữ; (iii) hoạt động dịch vụ lưu trú
và ăn uống; (iv) thông tin và truyền thông; (v) hoạt động tài
chính và bảo hiểm; (vi) hoạt động bất động sản; (vii) các hoạt
động chuyên môn, khoa học và kỹ thuật; (viii) hoạt động dịch
vụ hành chính và hỗ trợ; (ix) hành chính công và quốc phòng;
an sinh xã hội bắt buộc; (x) giáo dục; (xi) sức khỏe con người và
các hoạt động công tác xã hội; (xii) nghệ thuật và giải trí; (xiii)
các hoạt động dịch vụ khác; (xiv) hoạt động của các hộ gia đình
là người sử dụng lao động; các hoạt động sản xuất hàng hóa và
dịch vụ tương đồng để sử dụng riêng của hộ gia đình; và (xv)
hoạt động của các tổ chức và cơ quan ngoài lãnh thổ.
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Thậm chí phức tạp hơn, thường có nhiều tiểu ngành trong
các phân ngành dịch vụ. Do phạm vi chất lượng quá rộng trong
mỗi tiểu ngành, nên các phân ngành dịch vụ được định nghĩa
rộng không thể được phân loại hoàn toàn thành nhóm “giá trị
gia tăng cao” hoặc “giá trị gia tăng thấp”. Ví dụ, chất lượng giáo
dục có thể khác nhau rất nhiều, điều này giải thích tại sao cha
mẹ trên khắp thế giới phải cạnh tranh để đưa con cái họ vào
học ở những trường tốt. Trong các dịch vụ truyền thống như
cắt tóc và nhà hàng, có rất nhiều tiềm năng để tăng thêm giá trị.
Đó là lý do tại sao các nhà thiết kế hoặc tạo mẫu tóc nổi tiếng có
tay nghề cao xứng đáng nhận hàng trăm, thậm chí hàng nghìn
đôla Mỹ cho một lần cắt tóc. Ngành công nghiệp nhà hàng cũng
trải dài từ các quầy bán thức ăn đường phố cho đến các nhà
hàng 3 sao Michelin.

Ngoài đa dạng, giá trị nội tại của các dịch vụ cũng khó đo
lường hơn so với lĩnh vực nông nghiệp hoặc sản xuất. Tầm
quan trọng của thành quả nâng cao năng suất từ các dịch vụ có
thể được đánh giá thấp hơn thực tế do khó đo lường sản lượng
và cả năng suất của những dịch vụ này. Không giống như gạo,
táo và thịt bò (ngành nông nghiệp) hay ô tô, máy tính xách tay
và điện thoại di động (sản xuất), sản lượng dịch vụ là vô hình,
ví dụ như dịch vụ tư vấn chuyên gia luật sư hoặc trải nghiệm
đi nghe một buổi hòa nhạc, và chất lượng (thể hiện ở giá trị gia
tăng) rất khó xác định.

Việc đo lường chính xác giá trị của các dịch vụ còn bị cản
trở bởi quá trình “dịch vụ hóa” sản xuất12. Cụ thể là các công ty

12. Mercer-Blackman, V., and C. Ablaza. 2019. The Servicification of
Manufacturing in Asia: A Conceptual Framework. In Helble, M., and B.
Shepherd, eds. Leveraging Services for Development: Prospects and Policies.
Tokyo: ADB Institute.
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sản xuất ngày càng gia tăng thuê ngoài các dịch vụ như
marketing, thiết kế và xử lý dữ liệu, động thái này làm tăng quy
mô của ngành dịch vụ. Mặt khác, các dịch vụ không được thuê
ngoài có xu hướng trở thành một phần ngày càng quan trọng
trong giá trị sản lượng của một công ty sản xuất, kết quả là
không thể đo lường được dịch vụ.

Ranh giới giữa dịch vụ và sản xuất ngày càng không rõ
ràng. Trong một chuỗi giá trị toàn cầu điển hình, các hoạt động
ở đầu chuỗi giá trị (như nghiên cứu và phát triển, thiết kế công
nghiệp) và các hoạt động ở cuối chuỗi giá trị (như phân phối và
marketing) đều thuộc khu vực dịch vụ. Các hoạt động vốn
được xem là sản xuất (như chế tạo và lắp ráp) thông thường
diễn ra ở giữa chuỗi giá trị13.

Tầm quan trọng ngày càng gia tăng của dịch vụ

Mặc dù vẫn còn tồn tại các vấn đề về đo lường nói trên,
song tầm quan trọng của dịch vụ trong các nền kinh tế châu Á
rõ ràng đang ngày càng gia tăng. Dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn
trong kinh tế khu vực, chiếm 54% sản lượng của khu vực năm
2018. Tuy nhiên, tỷ trọng dịch vụ trong GDP ở các nước châu Á
đang phát triển vẫn thấp hơn so với các nước OECD (xem
Bảng 3.1). Như đã đề cập, quá trình phi công nghiệp hóa trong
các nền kinh tế đang tiến gần đến thu nhập cao đồng nghĩa với
việc quá trình chuyển đổi cơ cấu sẽ hướng về dịch vụ trong
tương lai. Dịch vụ sẽ trở thành một phần ngày càng quan trọng

13. Miroudot, S. 2019. Services and Manufacturing in Global Value
Chains—Is the Distinction Obsolete? In Helble, M., and B. Shepherd, eds.
Leveraging Services for Development: Prospects and Policies. Tokyo: ADB
Institute.
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trong tiêu dùng hộ gia đình14. Khi thu nhập tăng, mọi người chi
tiêu nhiều hơn cho sức khỏe, giải trí và dịch vụ khác. Khi công
nghệ phát triển, mọi người có xu hướng muốn trải nghiệm thực
tế nhiều hơn thông qua du lịch và các buổi hòa nhạc. Các ngành
công nghiệp giải trí và trò chơi (game) đang phát triển vượt
biên giới quốc gia, được hưởng lợi nhờ kỹ thuật số và các công
nghệ khác. K-pop là một ví dụ điển hình về thành công trong
marketing quốc tế.

Tạo việc làm đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng
bao trùm, và dịch vụ cũng là ngành thâm dụng lao động do đặc
điểm tự nhiên của ngành. Hơn nữa, sản xuất đang dịch chuyển
theo hướng sử dụng ít lao động hơn, cụ thể một số doanh
nghiệp hiện đại đang sử dụng rôbốt để thay thế con người
trong toàn bộ dây chuyền lắp ráp.

Ngành dịch vụ đóng góp rất lớn trong tạo việc làm và theo
đó là sự tăng trưởng bao trùm ở châu Á (xem Bảng 3.1). Quan
trọng là, nhiều công việc dịch vụ truyền thống vẫn thuộc khu
vực phi chính thức, và khi nền kinh tế phát triển thì chuyển
sang khu vực chính thức. Do đó, dịch vụ sẽ tiếp tục tạo thêm
nhiều việc làm ở khu vực châu Á đang phát triển, bao gồm cả
việc dịch chuyển từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính
thức. Các dịch vụ có năng suất cao và đa dạng sẽ tạo ra việc làm
có chất lượng cao và thu nhập cao.

Sự phát triển của dịch vụ cũng có thể đóng góp vào tăng
trưởng bao trùm do giải quyết tốt hơn vấn đề bình đẳng giới.
Vì các công việc dịch vụ có xu hướng ít đòi hỏi về thể lực hơn
so với ngành sản xuất, nên phụ nữ có lợi thế hơn. Một phân tích

14. ADB. 2012. Asian Development Outlook 2012 Update: Services and
Asia’s Future Growth. Manila.
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của WB cho thấy, ở khắp 77 quốc gia, ngành dịch vụ có tỷ lệ lao
động nữ cao hơn so với lao động nam, ngược lại so với lĩnh vực
sản xuất15.

Dịch chuyển sang các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao

Tiến bộ công nghệ đang đẩy nhanh sự tăng trưởng của các
hoạt động và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao trên khắp
châu Á, với những tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền
thông đang chuyển đổi và nâng cấp toàn bộ ngành dịch vụ.
Trung Quốc chứng kiến sự trỗi dậy của những “gã khổng lồ”
thương mại điện tử là Alibaba và JD.com. Ấn Độ có những tên
tuổi vang dội về công nghệ của riêng mình như Infosys và
Wipro. Bên cạnh tiến bộ công nghệ, thu nhập khả dụng tăng
nhanh và tầng lớp trung lưu phát triển nhanh chóng trong khu
vực đang thúc đẩy nhu cầu gia tăng về các dịch vụ cá nhân hóa
hơn và phù hợp với sở thích cá nhân. Ví dụ, số lượng nhà hàng
và khách sạn cao cấp đã tăng mạnh ở các thành phố châu Á
trong những năm gần đây.

Một loại dịch vụ có giá trị gia tăng cao là các dịch vụ thâm
dụng công nghệ và kỹ năng (STIS), phục vụ cả doanh nghiệp và
người tiêu dùng. STIS có xu hướng tinh vi hơn, tăng thêm giá trị
và đưa ra mức lương tốt hơn so với các dịch vụ khác. Tầm quan
trọng ngày càng tăng của STIS có thể đóng góp vào tỷ trọng trong
GDP của các dịch vụ thông tin và truyền thông, dịch vụ tài chính
và bảo hiểm, dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh. Với hướng đi
này, khu vực châu Á đang phát triển vẫn chỉ có tỷ trọng STIS
tương đối nhỏ (xem Hình 3.4).

15.  WB. 2012. World Development Report 2012: Gender Equality and
Development. Washington, DC.
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Hình 3.4: Giá trị gia tăng của các ngành dịch vụ
thâm dụng công nghệ và kỹ năng cũng như các ngành

dịch vụ khác ở một số nền kinh tế châu Á
và nền kinh tế phát triển

(% GDP)

GDP = Tổng sản phẩm trong nước; IND = Ấn Độ; INO = Inđônêxia; KOR = Hàn Quốc; MAL
= Malaixia; PHI = Philíppin; PRC = Trung Quốc; TAP = Đài Loan (Trung Quốc); THA = Thái
Lan; UKG = Anh; USA = Mỹ.
Lưu ý: STIS bao gồm các dịch vụ thông tin và truyền thông, dịch vụ tài chính và bảo hiểm,
dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh.
Nguồn: Ước tính của ADB dựa trên dữ liệu của CEIC Data Company. https://www.ceicdata.
com/en (truy cập ngày 06/7/2019).

Việc mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng cao đã tạo ra
tăng trưởng trực tiếp và gián tiếp nhờ phối hợp với sản xuất.
Các dịch vụ kinh doanh có sức lan tỏa rất lớn trong sản xuất16.
Ví dụ, các dịch vụ thiết kế công nghiệp, công nghệ thông tin -
truyền thông và marketing nhiều hơn và có chất lượng hơn
có thể cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh quốc tế của

16. Shepherd, B. 2019. Services Policies and Manufacturing Exports.
In Helble, M., and B. Shepherd, eds. Leveraging Services for Development:
Prospects and Policies. Tokyo: ADB Institute.
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nhiều doanh nghiệp sản xuất. Sức lan tỏa này cũng có thể
dịch chuyển từ sản xuất sang dịch vụ, như đã thảo luận ở
phần trước.

Tương tự như ranh giới mờ nhạt giữa sản xuất và dịch
vụ, tiến bộ công nghệ đang khiến sự khác biệt giữa STIS và các
dịch vụ truyền thống hầu như không rõ ràng. Một ví dụ nổi
bật là việc kết hợp công nghệ thông tin và truyền thông với
các dịch vụ như bán lẻ và vận tải. Chẳng hạn, Alibaba là một
“gã khổng lồ” bán lẻ thương mại điện tử, cung cấp một loạt
các dịch vụ bao gồm hệ thống thanh toán điện tử và giao hàng
sáng tạo của riêng mình. Các ví dụ phổ biến khác là các công
ty khởi nghiệp Grab và Gojek ở Đông Nam Á, sử dụng công
nghệ thông tin và truyền thông để tăng thêm giá trị cho các
dịch vụ taxi truyền thống.

Các nước châu Á có thể hưởng lợi từ việc tiếp tục bãi bỏ
quy định nhằm đẩy mạnh tính cạnh tranh trong các ngành
dịch vụ và phát triển STIS. Trước đây, những cải cách về quy
định đối với các ngành dịch vụ đã mang lại lợi ích kinh tế đáng
kể như năng suất lao động cao hơn và giá thấp hơn. Ví dụ, phí
viễn thông, chẳng hạn như các cuộc gọi quốc tế, đã giảm mạnh
do bãi bỏ quy định về thị trường viễn thông ở nhiều quốc gia.

Tăng cường thương mại du lịch

Một kết quả quan trọng của tiến bộ công nghệ, đặc biệt là
công nghệ thông tin và truyền thông, là gia tăng khả năng
thương mại hóa của nhiều dịch vụ. Cách đây một thế hệ, các
dịch vụ được xem là ngành phi thương mại điển hình trong các
giáo trình kinh tế. Sự ra đời của công nghệ thông tin và truyền
thông giúp Ấn Độ và Philíppin có thể trở thành những nhà lãnh
đạo toàn cầu trong lĩnh vực thuê ngoài quy trình kinh doanh.
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Ngành này đã trở thành một nguồn thu ngoại hối lớn (thông
qua xuất khẩu dịch vụ), thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm ở
cả hai quốc gia. Nhiều công ty đa quốc gia đã chuyển trung tâm
tổng đài và bộ phận dịch vụ khách hàng của họ, cũng như các
bộ phận chức năng nội bộ như nguồn nhân lực hay tài chính và
kế toán, đến hai quốc gia này. Các hoạt động nghiên cứu nâng
cao cũng đang được dịch chuyển sang các nước đang phát triển,
trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc.

Trên toàn cầu, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, một
phần đóng góp vào tổng thu nhập của thế giới, đã tăng trưởng
đều đặn trong 1/4 thế kỷ qua. Mặc dù vẫn tồn tại các quy định
nghiêm ngặt trong nước liên quan đến các dịch vụ tài chính, y
tế và pháp lý,… gây cản trở thương mại xuyên biên giới, nhưng
kết quả trên vẫn được duy trì17. Ở hầu hết các quốc gia, tự do
hóa thương mại dịch vụ đã bị tụt hậu so với thương mại hàng
hóa. Thương mại dịch vụ đã trở thành một phần quan trọng
của hệ thống thương mại đa phương chỉ sau khi WTO được
thành lập năm 1995. Giờ đây, các hiệp định thương mại song
phương và khu vực ngày càng thúc đẩy tự do hóa thương mại
dịch vụ18.

17. Fiorini, M., and B. Hoekman. 2019. Restrictiveness of Services
Trade Policy and the Sustainable Development Goals. In Helble, M., and B.
Shepherd, eds. Leveraging Services for Development: Prospects and Policies.
Tokyo: Asian Development Bank Institute; and Jensen, J. 2013. Tradable
Business Services, Developing Asia, and Economic Growth. In Park, D., and
M. Noland, eds. Developing the Service Sector as an Engine of Growth for Asia.
Manila: ADB.

18. OECD. 2018. OECD Services Trade Restrictiveness Index. Trade
Policy Note. March. Paris.
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Ở châu Á, thương mại dịch vụ đã phát triển nhanh chóng
trong những năm gần đây. Xuất khẩu dịch vụ thương mại tăng
mạnh từ 515 tỷ USD năm 2005 lên 1.325 tỷ USD năm 2017, tăng
nhanh hơn xuất khẩu hàng hóa19. Vai trò ngày càng gia tăng của
các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu trong sản xuất hàng hóa,
cùng với sự hài hòa giữa sản xuất và dịch vụ trong các chuỗi
giá trị đó, là động lực cho thương mại dịch vụ. Và còn nhiều
khía cạnh có thể khai thác để tăng trưởng hơn nữa.

Việc tiếp tục giảm bớt các rào cản đối với thương mại dịch
vụ sẽ khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ châu Á nâng tầm
hoạt động của họ trước sự cạnh tranh ngày một lớn hơn. Phân
tích thực tế từ kinh nghiệm cho thấy xu hướng sản lượng cao
hơn đối với một số ngành dịch vụ ở châu Á, có thể so sánh với
sản lượng của các ngành sản xuất cạnh tranh toàn cầu của khu
vực này20. Các doanh nghiệp sản xuất của khu vực trong các
chuỗi giá trị toàn cầu có thể cạnh tranh hơn nhờ ngành dịch vụ
khu vực hiệu quả hơn và ngược lại. Tự do hóa thương mại dịch
vụ cho phép các nhà sản xuất tiếp cận các nguyên liệu đầu vào
dịch vụ với giá cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu, từ đó
tăng năng suất ngành.

Trong tương lai, thương mại dịch vụ sẽ đóng vai trò quan
trọng hơn nữa trong thương mại toàn cầu. Ví dụ, công nghệ
thông tin và truyền thông giúp hàng triệu sinh viên tham gia
các khóa học trực tuyến từ các trường đại học nước ngoài và
giúp bác sĩ điều trị từ xa cho bệnh nhân ở các quốc gia khác.

19. Helble, M., and B. Shepherd, eds. 2019. Leveraging Services for
Development: Prospects and Policies. Tokyo: Asian Development Bank Institute.

20. Shepherd, B. 2019. Productivity and Trade Growth in Services:
How Services Helped Power Factory Asia. In Helble, M., and B. Shepherd,
eds. Leveraging Services for Development: Prospects and Policies. Tokyo: ADB
Institute.
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Gia tăng tỷ trọng du lịch

Du lịch đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới và
kết quả là đang trở thành một ngành công nghiệp quan trọng
đối với nhiều nền kinh tế. Năm mươi năm trước, du lịch quốc
tế phần lớn chỉ giới hạn trong một số ít người giàu có. Ngày
nay, du lịch đã mở cửa cho nhiều đối tượng hơn21.

Kể từ năm 2011, lượng khách du lịch quốc tế tăng trung
bình 4,8% hằng năm trên toàn cầu, cộng thêm khoảng 55 triệu
khách du lịch mới mỗi năm. Đến năm 2018, con số khách du
lịch quốc tế đã đạt 1,4 tỷ người, trong đó có 348 triệu người
(chiếm 25%) là người châu Á (xem Hình 3.5). So với cùng kỳ,
doanh thu du lịch quốc tế tăng 4,9% mỗi năm, đạt 1,45 nghìn tỷ
USD năm 2018, trong đó châu Á đạt 436 tỷ USD (chiếm 30%).
Tầm quan trọng của du lịch quốc tế ngày càng được khẳng định
ở châu Á với một chút khác biệt giữa các quốc gia (xem Hình 3.6).
Du lịch trong nước cũng tăng trưởng mạnh mẽ.

Châu Á không chỉ chào đón thêm khách du lịch. Người dân
từ các nền kinh tế mới nổi của châu Á cũng đã đi du lịch trong
nước, trong khu vực và trên toàn thế giới nhiều hơn rất nhiều
trong những năm gần đây. Trong khi các thị trường mới nổi đã
từng là điểm đến chủ yếu của khách du lịch từ các nước tiên tiến,
thì giờ đây chính họ lại trở thành một nguồn khách du lịch quan
trọng toàn cầu. Năm 2018, có 359 triệu lượt khách du lịch châu Á
đi du lịch nước ngoài, chiếm 26% tổng số khách du lịch quốc tế.

Du lịch góp phần vào tăng trưởng bao trùm do tạo ra
nhiều việc làm mới. Du lịch vốn là một ngành sử dụng nhiều

21. Để có cái nhìn tổng thể, tham khảo Park, D. và S. Wayne. 2019. Role
of Tourism for Sustainable Development. Lưu ý cơ bản chuẩn bị cho Hội nghị
thường niên của ADB năm 2019. Phigi. Từ ngày 01 đến 05 tháng 5.
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lao động, giống như các dịch vụ khác, nhưng tập trung vào làm
hài lòng du khách. Đóng góp kinh tế của ngành có thể được đo
lường bằng cách chỉ xem xét hiệu quả trực tiếp (như chi tiêu
cho khách sạn và vé máy bay) hoặc xét rộng hơn là dựa trên
hiệu quả gián tiếp (như các khoản đầu tư liên quan đến du lịch:
đầu tư vào máy bay mới hoặc xây dựng khách sạn).

Hình 3.5: Lượt khách du lịch quốc tế giai đoạn 1995-2018
(triệu người)

Lưu ý: Việc phân nhóm khu vực căn cứ vào thông tin tổng hợp của Tổ chức Du lịch thế giới
của Liên hợp quốc.
Nguồn: UN World Tourism Organization. 2018. UNWTO Tourism Highlights: 2018 Edition.
Madrid; and UN World Tourism Organization. 2019. UNWTO Tourism Highlights: 2019
Edition. Madrid.

Ở châu Á (bao gồm cả Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân),
hiệu quả kinh tế trực tiếp (đóng góp vào GDP) của du lịch
quốc tế và nội địa lên tới 0,9 nghìn tỷ USD (chiếm 3,2% GDP)
năm 2017, hiệu quả gián tiếp giúp tăng thêm 2,7 nghìn tỷ USD
(chiếm 9,8% GDP). Du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng
đối với các quốc gia nhỏ sở hữu những nét văn hóa độc đáo,
hiện vật lịch sử hoặc vẻ đẹp tự nhiên. Ví dụ, ở Phigi, tổng
doanh thu từ du lịch quốc tế đóng góp 34% GDP năm 2018.
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Nhưng không phải tất cả các khoản thu đều được tính vào GDP
(giá trị gia tăng trong một quốc gia), vì ngành du lịch cũng cần
nhiều nguồn lực đầu vào từ nước ngoài, trong đó có cả thực
phẩm và đồ uống, dịch vụ chuỗi khách sạn toàn cầu và người
lao động nước ngoài,... Sau khi tính toán nguồn đầu vào nhập
khẩu, tỷ trọng du lịch đóng góp vào GDP là 17% GDP, song tác
động được ước tính đạt khoảng 40% GDP khi tính đến cả các
hiệu quả gián tiếp.

Ngoài việc tỷ trọng thu nhập khả dụng tăng nhanh và
tầng lớp trung lưu gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là ở các nền kinh
tế mới nổi, các chính sách có lợi (như thỏa thuận bầu trời mở),
mạng xã hội được sử dụng rộng rãi tạo điều kiện cho việc lập
kế hoạch và đặt chỗ du lịch, và du lịch hàng không với chi phí
thấp (trong đó có các hãng hàng không giá rẻ của khu vực như
AirAsia) đã đóng góp đáng kể vào sự vươn lên của ngành du
lịch. Mặc dù du lịch thường không được xem là ngành công
nghiệp STIS, nhưng lại có nhiều tiềm năng gia tăng giá trị
ngành bằng việc đẩy mạnh các dịch vụ cao cấp hơn, khai thác
công nghệ và tận dụng thương hiệu. Ngoài ra, còn có các tiểu
ngành du lịch mới như du lịch y tế, du lịch chăm sóc sức khỏe
và du lịch sinh thái.

Mặc dù có nhiều lợi ích như vậy nhưng ngày càng có
nhiều người nhận ra tác dụng tiêu cực tiềm ẩn của gia tăng du
lịch. Ví dụ, lưu lượng khách du lịch tăng đột ngột có thể gây
tổn hại nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường ở các điểm
tham quan như bãi biển hoặc rạn san hô, cũng có thể gây bất ổn
và khó khăn cho người dân địa phương, những người phải đối
phó với tình trạng gia tăng tắc nghẽn giao thông hoặc leo thang
giá bất động sản và chi phí sinh hoạt. Nếu môi trường bị hủy
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hoại và cộng đồng bị phá vỡ thì chính hệ quả tiêu cực đó làm
cho việc kinh doanh du lịch không bền vững.

Hình 3.6: Chỉ số du lịch quốc tế
ở một số nền kinh tế châu Á

GDP = Tổng sản phẩm trong nước, BRU = Brunây, CAM = Campuchia, FIJ = Phigi, INO = Inđônêxia,
JPN = Nhật Bản, KOR = Hàn Quốc, LAO = Lào, MAL = Malaixia, MYA = Mianma, PHI = Philíppin,
PRC = Trung Quốc, SIN = Xingapo, THA = Thái Lan, VIE = Việt Nam.
Lưu ý: Trong Hình 3.6a, những năm đầu của Brunây, Mianma và Việt Nam lần lượt là 2001,
2000 và 2003. Dữ liệu năm 2018 của Mianma là dữ liệu năm 2017.
Nguồn: UN World Tourism Organization. 2019. UNWTO Tourism Highlights: 2019 Edition.
Madrid; and World Bank. World Development Indicators. https.//data.worldbank.org/
indicator (truy cập ngày 10/10/2019).

Do đó, khái niệm “du lịch bền vững” đang thu hút sự chú
ý nhiều hơn. Một số biện pháp sau đây có thể thúc đẩy du lịch
bền vững: (i) bảo đảm có các hướng dẫn và quy định để bảo vệ
các cộng đồng địa phương và bảo vệ di sản địa phương, (ii) đầu
tư vào hạ tầng du lịch như sân bay và mạng Internet băng thông
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rộng, (iii) xây dựng năng lực cho người hành nghề du lịch, và
(iv) tạo thuận lợi cho du lịch, như nhập cảnh miễn thị thực cho
khách du lịch ngắn ngày. Ví dụ, Butan đã bắt đầu hạn chế số
lượng khách du lịch và mục tiêu thực hiện du lịch cao cấp hơn
để đẩy mạnh tác động kinh tế và tính bền vững của du lịch.
Ngoài ra, các dịch vụ du lịch có thể có sức lan tỏa tích cực đến
sản xuất và sự tăng trưởng bao trùm. Ví dụ, tại Bali, Inđônêxia,
du lịch đã góp phần mở rộng xuất khẩu hàng may mặc và nghệ
thuật mang tính truyền thống và văn hóa của quốc gia.

3.6. Đô thị hóa - sự chuyển đổi về địa lý

Đô thị hóa là vấn đề trung tâm của chuyển đổi cơ cấu. Sự
dịch chuyển các nguồn lực từ nông nghiệp sang công nghiệp
và dịch vụ đan xen với việc di cư của người dân từ nông thôn
ra thành thị và sự phát triển của các thành phố. Hơn nữa, sản
xuất và nhiều dịch vụ thường được hưởng lợi từ “hiệu quả
quần tụ”, nhờ đó gia tăng tương tác giữa nhiều kiểu doanh
nghiệp và lao động khác nhau dù ở bất kỳ khu vực nào đều góp
phần tăng năng suất tổng thể. Lợi ích được tích lũy khi có nhiều
cơ hội hơn cho người lao động tìm được việc làm phù hợp, có
những mạng lưới vững mạnh hơn gồm các chuyên gia tương
tác lẫn nhau trong các khu vực lớn hơn và dày đặc hơn, và có
thêm cơ hội lan tỏa ý tưởng và kiến thức giữa doanh nghiệp và
người lao động. Những yếu tố trên góp phần củng cố lợi thế
vốn có của các thành phố, như ở gần cảng hoặc gần các con sông
mà tàu bè có thể đi lại được.

Quá trình đô thị hóa gắn liền với các giai đoạn phát triển
kinh tế. Các nước với thu nhập trung bình thường có tỷ lệ đô
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thị hóa ít nhất là 50%, trong khi tỷ lệ này ở các nước thu nhập
cao là trên 70%. Với sự chuyển đổi cơ cấu mạnh mẽ ở châu Á trong
50 năm qua, không ngạc nhiên khi tỷ lệ dân số sinh sống tại khu
vực đô thị ở khu vực châu Á đang phát triển tăng từ 20% năm
1970 lên 46% năm 2018, tương đương số dân thành thị tăng từ
khoảng 375 triệu người lên gần 1,9 tỷ người (xem Hình 3.7). Nếu
những xu hướng này tiếp tục, Liên hợp quốc dự báo khoảng 3 tỷ
người, tương đương 2/3 dân số khu vực châu Á đang phát triển,
sẽ sống ở các thành phố vào năm 2050.

Hình 3.7: Số dân đô thị giai đoạn 1970-2020
(triệu người)

Lưu ý: Dữ liệu từ năm 2017 đến 2020 là ước tính.
Nguồn:  UN. 2018. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. Online Edition. https://
population.un.org/wup (truy cập ngày 16/7/2019).

Như vậy, tỷ lệ đô thị hóa tương quan thuận với thu nhập
bình quân đầu người (xem Hình 3.8). Đồng thời, tỷ lệ đô thị hóa
đang gia tăng cùng với tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch
vụ đóng góp trong GDP. Không ngạc nhiên khi các thành phố
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tạo ra một phần lớn GDP22. Mặc dù sự gia tăng tỷ trọng đóng
góp vào GDP của ngành công nghiệp và dịch vụ đi đôi với sự
tăng trưởng đô thị, song các thành phố không thể phát triển
thịnh vượng nếu không có sự hỗ trợ từ kinh tế nông thôn. Mối
liên kết giữa kinh tế nông thôn và đô thị khẳng định sự cần
thiết phải phát triển cân bằng, giữa các thành phố lớn, các
thành phố thứ cấp và các khu vực nông thôn, bao gồm cả hiện
đại hóa nông nghiệp.

Hình 3.8: Tỷ lệ đô thị hóa và GDP năm 2017

GDP = Tổng sản phẩm trong nước
Nguồn: UN. 2018. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, Online Edition.
https://population.un.org/wup (truy cập ngày 16/7/ 2019); và WB. World Bank Development
Indicators. https://data.worldbank.org/indicator (truy cập ngày 01/4/2019).

Mặc dù các quốc gia khác trên thế giới đã đạt được tỷ lệ
đô thị hóa cao từ trước, song ở châu Á quá trình này đang diễn
ra nhanh hơn. Do tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn, sau 95
năm châu Á đã đạt được mức độ đô thị hóa mà các khu vực

22. ADB. 2008. Managing Asian Cities. Manila.
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khác phải mất 100-200 năm23. Ở nhiều khía cạnh, quá trình đô
thị hóa của châu Á đã được rút ngắn.

Đô thị hóa thường là một quá trình tự nhiên gắn với thay
đổi cơ hội việc làm như một phần của chuyển đổi cơ cấu và thu
hút người dân đến thành phố, ví dụ như để tiếp cận tốt hơn với
nền giáo dục và y tế. Một số quốc gia đã nỗ lực kiểm soát tình
trạng di cư từ khu vực nông thôn đến các thành phố. Ở Trung
Quốc, hệ thống đăng ký hukou (hộ khẩu) quản lý di cư từ nông
thôn ra thành thị. Gần đây, chính phủ đã thực hiện các giải
pháp để giảm tải cho hệ thống nhằm khuyến khích di cư từ khu
vực nông thôn đến các thành phố thứ cấp. Chính phủ ở một số
nước như Inđônêxia, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cố gắng giảm
mật độ dân số nhằm mục tiêu phát triển cân bằng hơn giữa các
khu vực.

Châu Á dự kiến sẽ tiếp tục đô thị hóa với tốc độ cao, hệ
quả là gia tăng số lượng thành phố, ngày càng lớn và dân cư
dày đặc. Trên toàn thế giới, số lượng siêu đô thị (thành phố có
hơn 10 triệu dân) dự kiến tăng từ 29 thành phố năm 2015 lên 37
thành phố năm 2025. Hầu hết các siêu đô thị này có thể sẽ thuộc
về châu Á và 6/10 thành phố lớn nhất thế giới đã ở châu Á
(trong đó có hai thành phố của Nhật Bản). Các siêu đô thị
châu Á sẽ tăng từ 15 lên 20 (từ 17 lên 22 nếu bao gồm cả Tokyo
và Osaka)24.

Dù châu Á gặt hái được nhiều lợi ích từ quá trình đô thị
hóa, song tốc độ đô thị hóa của khu vực đồng nghĩa với sự

23. ADB. 2012. Asian Development Outlook 2012: Services and Asia’s
Future Growth. Manila.

24. UN. 2018. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. Online
Edition. https://population.un.org/wup (truy cập ngày 16/7/2019).



ĐỘNG LỰC CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU  171

tích lũy cơ sở hạ tầng hữu hình và thể chế thường không đáp
ứng được mức tăng trưởng dân số đô thị. Điều này có thể gây
hậu quả xấu cho cư dân đô thị như tình trạng tắc nghẽn giao
thông, suy thoái môi trường, các vấn đề sức khỏe và thậm chí
là tội phạm gia tăng. Một thách thức mấu chốt đối với chính
phủ các nước là vừa phải khai thác hiệu quả quần tụ của các
thành phố, vừa phải giảm thiểu tác động tiêu cực của quá
trình đô thị hóa.

3.7. Triển vọng

Sự dịch chuyển từ nông nghiệp sang sản xuất và dịch vụ,
và quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã giúp phần lớn khu vực
chuyển mình từ tình trạng thu nhập thấp lên mức thu nhập
trung bình. Duy trì tăng trưởng nhanh kéo theo tỷ lệ dân số của
khu vực châu Á đang phát triển sống ở các nước thu nhập trung
bình hoặc thu nhập cao tăng từ dưới 10% năm 1991 lên hơn 95%
vào năm 2015. Bước chuyển từ thu nhập trung bình lên thu
nhập cao đòi hỏi sự thay đổi cơ cấu mạnh mẽ hơn nữa.

Các chính sách cần thiết để tiếp tục tăng trưởng bền vững
và bao trùm ở khu vực châu Á đang phát triển có những yếu tố
chung, trong đó nhiều yếu tố được thảo luận trong cuốn sách
này. Các yếu tố chung này bao gồm việc thúc đẩy các thị trường
hiệu quả, quản trị vững chắc, tiến bộ về công nghệ, phát triển
nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, chế độ đầu tư và thương
mại mở, chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng, các biện pháp
hướng tới tính bao trùm và bình đẳng giới, hỗ trợ cho môi
trường. Đồng thời, để vượt qua những thách thức của việc tiếp
tục chuyển đổi cơ cấu còn tùy thuộc vào tình trạng phát triển
của nền kinh tế và các điều kiện đặc thù khác.

Các nước có thu nhập thấp, hoặc những nước mới dịch
chuyển lên thu nhập trung bình thấp, phải thực hiện cải cách
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chính sách và đầu tư để nâng cao năng suất nông nghiệp, đầu tư
nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng cơ bản (cả nông thôn và thành thị),
cải thiện giáo dục trung học, giáo dục và đào tạo kỹ thuật, và dạy
nghề,  đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh để thu
hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài. Lợi thế của các nước này là
áp dụng bài học thành công của các nước tương tự trong khu vực.

Đối với các nền kinh tế đã đạt hoặc gần đạt mức thu nhập
trung bình cao, chẳng hạn như Trung Quốc và Malaixia, việc
chuyển sang thu nhập cao và tránh “bẫy thu nhập trung bình”
cần những động lực tăng trưởng khác nhau và mới mẻ. Họ phải
tập trung nhiều hơn để đầu tư vào giáo dục đại học và nghiên
cứu, tăng cường các mạng công nghệ thông tin và truyền thông,
cũng như cơ sở hạ tầng chất lượng cao khác, và phát triển sâu
rộng các thị trường tài chính25. Họ nên giải quyết vấn đề bất
bình đẳng về thu nhập đang gia tăng giữa các khu vực tiên tiến
và tụt hậu, bao gồm cả cải cách hệ thống đăng ký cư trú. Họ cần
củng cố hơn nữa các thể chế và chính sách kinh tế, như bảo vệ
sở hữu trí tuệ và luật cạnh tranh mạnh mẽ hơn, nhằm tạo môi
trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư mới, các sản phẩm
mới và các dịch vụ mới.

Đối với các nền kinh tế có thu nhập cao như NIEs, thách
thức về đổi mới thậm chí còn gay gắt hơn khi họ đang ở hoặc
tiến gần đến biên giới công nghệ toàn cầu. Các nền kinh tế này
cũng sẽ cần tăng cường các chính sách tránh làm gia tăng
khoảng cách thu nhập giữa lao động có trình độ cao và lao động
tay nghề thấp để duy trì sự gắn kết xã hội. Đồng thời, họ phải
giải quyết những thách thức do suy giảm dân số trong độ tuổi
lao động và già hóa dân số nhanh chóng.

25. ADB. 2017. Asian Development Outlook 2017: Transcending the
Middle-Income Challenge. Manila.
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Do quá trình đô thị hóa mau lẹ, cần đầu tư thích đáng vào
hạ tầng đô thị, đặc biệt là mạng lưới cơ sở hạ tầng, như giao
thông, cấp nước, vệ sinh và quản lý chất thải, cũng như các dịch
vụ giáo dục và y tế. Để giảm thiểu tình trạng tập trung dân cư
ở các thành phố lớn, cần đẩy mạnh tính kết nối giữa các thành
phố và giữa thành thị và nông thôn. Điều quan trọng là phải có
sự quản lý vững chắc và sự tham gia của người dân vào việc
lập kế hoạch và đề ra các quy định liên quan đến phát triển
thành phố, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường.



CHƯƠNG 4

HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

4.1. Giới thiệu

Tăng trưởng kinh tế thường dẫn tới giảm tỷ lệ nông
nghiệp trong tổng giá trị gia tăng và việc làm. Mô hình thay
đổi cơ cấu này thể hiện rõ sự phát triển của châu Á trong 50
năm qua (xem Bảng 4.1). Tỷ trọng suy giảm của ngành nông
nghiệp trên GDP cho thấy tầm quan trọng của ngành này đang
suy giảm1. Khi các nền kinh tế trong khu vực chuyển đổi,
ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cung ứng
thực phẩm và thặng dư lao động, cung ứng nguyên liệu đầu
vào cho các khu vực khác và tạo ra nhu cầu thị trường mới đối
với các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp. Kinh
nghiệm của châu Á cho thấy một nền nông nghiệp năng suất
và nền kinh tế nông thôn năng động là yếu tố cốt lõi đối với
các quốc gia đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu thành công và
phát triển bao trùm.

1. Timmer, C. P. 2014. Managing Structural Transformation: A Political
Economy Approach. UNU-WIDER Annual Lecture No. 18. Helsinki: United
Nations University World Institute for Development Economics Research.
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Chương 4 trình bày tổng quan lịch sử về cách thức nông
nghiệp và các nền kinh tế nông thôn đã chuyển đổi như một
phần không thể thiếu của toàn bộ quá trình chuyển đổi kinh
tế của châu Á. Trong 50 năm qua, các nền kinh tế nông nghiệp
châu Á gợi lên hình ảnh không mấy tích cực. Nhiều người tin
rằng, các nước châu Á sẽ thiếu thực phẩm (với nạn đói xảy ra
tồi tệ nhất) do bùng nổ dân số, sản lượng hạt trì trệ và đất nông
nghiệp gần như cạn kiệt. Hơn nữa, nông nghiệp chỉ được coi
là thành phần thứ yếu trong tổng thể quá trình phát triển kinh
tế, một ngành được coi là lĩnh vực đầu tư không lợi nhuận và
cần phải dành các nguồn lực tài chính để tiến hành công
nghiệp hóa.

Công cuộc cải cách đất đai (được khởi xướng ở nhiều
quốc gia, đặc biệt là các nước Đông Á) phân bổ đất cho các tiểu
nông, tăng cường ưu đãi và góp phần tăng năng suất. Cuộc
Cách mạng Xanh bắt đầu vào cuối thập niên 1960 tăng đầu tư
vào tưới tiêu, cải tiến các loại hạt giống và hiện đại hóa nguyên
liệu đầu vào như phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Cách
mạng Xanh đã làm thay đổi cơ bản nhận thức về nông nghiệp,
giúp nông dân châu Á tăng đáng kể sản lượng gạo, bột mì và
các loại ngũ cốc khác, giảm nỗi lo mất an ninh lương thực trên
diện rộng.

Tiếp theo cuộc Cách mạng Xanh, quá trình cơ giới hóa
như tăng cường sử dụng máy cày và máy gặt đập đã góp phần
làm thay đổi cơ cấu của ngành nông nghiệp. Khi các nền kinh
tế tiếp tục tăng trưởng, vùng nông thôn châu Á diễn ra nhiều
đổi thay khác. Thứ nhất, ngoài hạt lương thực, các sản phẩm
nông nghiệp được đa dạng hóa trước thực trạng thu nhập tăng
và mô hình tiêu dùng thay đổi. Sản lượng gia súc và rau quả
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đã vượt sản lượng cây lương thực. Chế độ ăn đa dạng là đặc điểm
đáng chú ý nhất từ những năm 1990, khi mức tiêu thụ gạo, sản
phẩm lương thực truyền thống của người châu Á, bắt đầu giảm
đối với số dân có thu nhập trung bình và sống ở thành thị. Thứ
hai, những cải cách thị trường và mở cửa thương mại từ thập
niên 1980 ngày càng thương mại hóa nông nghiệp với sự tham
gia lớn hơn của khu vực tư nhân. Nhờ sự hỗ trợ của công cụ
truyền thông và cơ sở hạ tầng mới, các hệ thống lương thực gắn
kết chuỗi sản xuất, chế biến, marketing và phân phối trở nên
đồng bộ hơn. Thứ ba, nền kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn
đã phát triển vượt khỏi ranh giới ngành nông nghiệp hay
thương mại và công nghiệp quy mô nhỏ. Đặc biệt, sự phát triển
nhanh chóng của các thị trấn nhỏ và thành phố thứ cấp đã gắn
kết các nền kinh tế nông thôn và thành thị. Nền kinh tế phi nông
nghiệp mở rộng đã góp phần giải quyết việc làm cho lực lượng
lao động nông nghiệp và tăng năng suất lao động.

Câu chuyện về chính sách chuyển đổi nông nghiệp và
nông thôn tập trung vào lương thực, việc làm và thu nhập.
Chương 4 thảo luận cách thức những thay đổi về thể chế và
chính sách, trong đó có cải cách đất đai, tự do hóa thị trường và
đầu tư công, đã tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi này như
thế nào. Vì quy mô và tốc độ chuyển đổi khác nhau giữa các
nước trên khắp châu Á, nên chương này sẽ nhấn mạnh kinh
nghiệm của các quốc gia trong thực hiện chuyển đổi nền nông
nghiệp truyền thống, trở thành nhu cầu cấp bách mang tính
chiến lược của cả châu lục. Thực chất, một trong những ưu tiên
ban đầu của ADB là nông nghiệp, được minh họa bằng hình
bông lúa trong lôgô của ADB.
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Chương 4 gồm các mục sau: mục 4.2 trình bày các vấn đề
lương thực của châu Á trong những năm 1950, đưa ra bối cảnh
lịch sử ra đời các lực lượng chuyển đổi đã xuất hiện về sau. Tiếp
theo là mục 4.3 trình bày tổng quan kinh nghiệm cải cách đất
đai trên khắp châu Á. Mục 4.4 mô tả cách thức khởi đầu cuộc
Cách mạng Xanh và nhấn mạnh tác động của quá trình chuyển
đổi với sự dẫn dắt của công nghệ trong việc giải quyết vấn đề
lương thực của châu Á. Những thay đổi về chính sách và thể
chế cần thiết để duy trì động lực cuộc Cách mạng Xanh được
thảo luận trong mục 4.5. Mục 4.6 trình bày những chuyển đổi
liên tục của các hệ thống lương thực, trong đó có sự thay đổi về
mô hình tiêu dùng, đa dạng hóa sản xuất, thương mại nông
nghiệp, kinh doanh nông nghiệp và các chuỗi cung ứng. Mục
4.7 thảo luận cách thức những chuyển đổi được mở rộng sang
các nền kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn để thúc đẩy hội
nhập nông thôn - thành thị. Cuối cùng, bên cạnh các nội dung
khác, mục 4.8 cũng thảo luận những ưu tiên chính để đẩy mạnh
hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm cả
an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và vận hành hiệu quả
các thị trường nông nghiệp.

4.2. Các vấn đề lương thực châu Á trong thập niên 1950

Trong những năm ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai,
nhiều quốc gia đang phát triển đã giành được độc lập. Các
nhà lãnh đạo đã nhìn thấy cơ hội xây dựng một nhà nước ổn
định hơn, hoạt động năng suất hơn, hiện đại và độc lập về
kinh tế. Phát triển ngành công nghiệp quy mô lớn là một hình
thức thể hiện sự độc lập về kinh tế. Ban đầu, nhiều quốc gia
nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp
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nặng và nhanh chóng nhận ra họ cần tập trung hơn vào nông
nghiệp2.

Thật vậy, đa số các nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào
nông nghiệp của châu Á đều ảm đạm. Khi đánh giá sự tiến bộ
về phát triển công nghiệp thời kỳ hậu chiến tranh của khu vực
châu Á đang phát triển vào năm 1958, Ủy ban kinh tế châu Á
và Viễn đông (ECAFE) của Liên hợp quốc cho biết, “hoạt động
khuyến nông ở nhiều quốc gia trong khu vực hầu như không
được hiện thực hóa như mong muốn... Sản lượng lương thực
bình quân đầu người trong khu vực chưa được khôi phục thậm
chí bằng mức trước chiến tranh...”3. Tại nhiều quốc gia châu Á,
ngành nông nghiệp tiếp tục yếu kém và dễ bị tổn thương.
Nhiều quốc gia phải dựa vào trợ cấp thực phẩm và nhập khẩu
để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng tăng. Năm năm sau đó,
theo khảo sát hằng năm của ECAFE được thực hiện vào năm
1964, “nhập khẩu ròng vào các nước đang phát triển thuộc
ECAFE tăng 41%, từ 4,2 triệu tấn trong thời kỳ 1951/1952-
1953/1954 lên 5,9 triệu tấn trong thời kỳ 1960/1961-1962/1963”4.
Nếu không tăng sản xuất, nhập khẩu ròng cây lương thực ước
tính của ECAFE năm 1970 có thể tăng gấp 3 lần so với đầu thập
niên 1960. Trong hai năm 1963-1964, tình trạng đầu cơ và thiếu

2. Trong thời kỳ thuộc địa, hoạt động sản xuất các mặt hàng nhiệt đới
hướng tới xuất khẩu như chè, cao su và dầu cọ được hình thành từ khai thác
vùng trồng lớn. Tới những năm 1950, hầu hết trở thành các hệ thống sản
xuất quy mô nhỏ. Kể từ sau đó làn sóng đầu tư lớn vào vùng trồng lớn về
nông nghiệp đã trở lại tại một số quốc gia Đông Nam Á như Campuchia,
Lào và Mianma (Byerlee, D. 2014. The Fall and Rise Again of Plantations in
Tropical Asia: History Repeated? Land 3(3). pp. 574-597).

3. UN ECAFE. 1964. Annual Economic Survey. Bangkok. p. 1.
4. UN ECAFE. 1964. Annual Economic Survey. Bangkok. p. 1.
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hụt lương thực theo chu kỳ đã đẩy nhanh các cuộc khủng hoảng
lương thực ở một số quốc gia. Lý do này một lần nữa khiến
chính phủ các nước phải quan tâm đến vấn đề nghiêm trọng về
tình trạng cung ứng lương thực.

“Đưa nông nghiệp đi lên”5 trở thành một ưu tiên chiến
lược mới ở châu Á. Chỉ có rất ít ví dụ điển hình về việc hiện
thực hóa mục tiêu này. Cuối thế kỷ XIX, Nhật Bản đã chứng
minh nền nông nghiệp năng suất là nguồn năng lượng cho tăng
trưởng kinh tế thông qua việc phát triển công nghệ mới, phổ
biến thông tin và cung cấp nền giáo dục tốt hơn, đồng thời phát
triển các mạng lưới vận tải và dịch vụ logistics6*. Kinh nghiệm
của Đài Loan (Trung Quốc) từ đầu những năm 1950 đã từng là
ví dụ gần nhất về hỗ trợ tích cực đối với nông nghiệp có thể
mang lại lợi ích phát triển cho tổng thể nền kinh tế7. Các chính
sách khó khăn như cải cách đất đai được thực hiện nhanh chóng;
các khoản đầu tư lớn được dùng để khôi phục các hệ thống tưới
tiêu và phát triển hạ tầng nông thôn; các hợp tác xã  nông thôn
được thiết lập để hỗ trợ những hộ sản xuất nhỏ thông qua hỗ
trợ marketing nông nghiệp và cung ứng đầu vào. Tóm lại,

5. Mosher, A. 1966. Getting Agriculture Moving: Essentials for Development
and Modernization. New York: Agricultural Development Council.

6. Ohkawa, K., and H. Rosovsky. 1960. The Role of Agriculture in
Modern Japanese Economic Development. Economic Development and
Cultural Change. 9 (1). pp. 43–67.

* “Logistics” có thể hiểu đơn giản là dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối
ưu nhất từ nơi sản xuất, cung cấp đến tay người tiêu dùng. Trong sách này,
từ “logistics” không được dịch sang tiếng Việt để bảo đảm chuyển tải đúng
và đủ nghĩa gốc của từ này (BT).

7. Fu, T., and S. Shei. 1999. Agriculture as the Foundation for Development.
In Thorbecke, E., and H. Wan, eds. Lessons on the Roles of Government and
Market. New York: Springer Science+Business Media LLC.
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nhờ các biện pháp này, sản xuất nông nghiệp ở Đài Loan (Trung
Quốc) hằng năm tăng 4,4% trong giai đoạn 1954-1967, là mức
tăng nhanh nhất tại châu Á8.

Kinh nghiệm của Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) cho
thấy, thất bại trong đầu tư phát triển nông thôn đã dẫn tới nền
nông nghiệp trì trệ tại châu Á vào thập niên 1950 và đầu thập
niên 19609. Cũng có một số quan niệm sai lầm thâm căn cố đế
về hành vi của nông dân: nông dân đơn lẻ thường được coi là
những người trung thành với kiểu canh tác truyền thống và
không thích ứng với thị trường. Nhưng T. W. Schultz đã phản
đối lập luận này trong cuốn Transforming Traditional Agriculture
(Chuyển đổi nông nghiệp truyền thống) (1964)10. Ông nhận
định rằng, “nông dân sáng suốt” tuy nghèo nhưng làm việc
hiệu quả, hoạt động ở mức chi phí tối thiểu trong giới hạn công
nghệ hiện có. Thách thức cơ bản trong phát triển nông thôn là
phải mở ra các cơ hội mới thông qua nghiên cứu và phát triển
công nghệ. Đồng thời, giáo dục sẽ giúp tăng năng lực của nông
dân trong việc khéo léo ứng dụng sự đổi mới. Những ưu đãi về
kinh tế sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông qua việc
tạo lợi nhuận lớn hơn từ gia tăng sản xuất và bù đắp cho những
rủi ro lớn liên quan tới ứng dụng các phương pháp mới.

8. Wade, R. 2003. Governing the Markets: Economic Theory and the Role
of Government in East Asian Industrialization. Revised edition. Princeton:
Princeton University Press.

9. James, W. E., S. Naya, and G. M. Meier. 1987. Asian Development:
Economic Success and Policy Lessons. San Francisco: International Center for
Economic Growth.

10 . Schultz, T. W. 1964. Transforming Traditional Agriculture. New
Haven and London: Yale University Press.
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Do đó, chuyển đổi nông nghiệp truyền thống là mục
tiêu hàng đầu trong thay đổi tư duy về nông nghiệp của các
nhà hoạch định chính sách châu Á. Điểm này đã được nhấn
mạnh trong Khảo sát nông nghiệp châu Á (Asian Agricultural
Survey) năm 196911, là nghiên cứu vùng đầu tiên của ADB
ngay sau khi tổ chức này được thành lập năm 1966, do Giáo
sư T. W. Schultz và Kazushi Ohkawa đồng chủ trì Ủy ban tư
vấn khảo sát.

Khảo sát đưa ra kết quả khả quan. Chuyển đổi nông
nghiệp truyền thống đòi hỏi công nghệ canh tác hiện đại và gỡ
bỏ những hạn chế về thể chế và hạ tầng để nông dân áp dụng
công nghệ mới. Khi công nghệ hiện đại được khởi xướng một
cách hiệu quả, thì theo khảo sát, “phần lớn nền nông nghiệp
trong khu vực sẽ thu lợi nhuận, giá cung ứng các sản phẩm
lương thực canh tác sẽ bắt đầu giảm, người tiêu dùng nhìn
chung sẽ được hưởng thặng dư tiêu dùng thực tế, và giúp khôi
phục lợi thế so sánh cho khu vực”12.

4.3. Cải cách đất đai: Kinh nghiệm và bài học

Trong số các lựa chọn để phát triển, cải cách thể chế nông
thôn trở thành chủ đề chính trong nông nghiệp và hỗ trợ phát
triển toàn diện. Cải cách đất đai là một yếu tố quan trọng. Nhiều
nền kinh tế châu Á bắt đầu thực hiện các chương trình cải cách
đất đai ngay từ cuối thập niên 1940; “Đất cho người cày” là
chương trình phổ biến. Kể từ đó, cải cách đất đã trải qua 2 giai
đoạn rõ rệt: giai đoạn I từ cuối thập niên 1940 đến thập niên
1970; giai đoạn II trong các thập niên 1980 và 1990. Làn sóng

11. ADB. 1969. Asian Agricultural Survey. Manila.
12. ADB. 1969. Asian Agricultural Survey. Manila. pp. 7-8.
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đầu tiên diễn ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)
và các nền kinh tế mới độc lập. Làn sóng thứ hai diễn ra ở các
nền kinh tế chuyển đổi đang tư hữu hóa nông nghiệp. Mặc dù
riêng biệt nhưng cả hai làn sóng này đều có những lý giải tương
tự về kinh tế - những nông dân không có quyền sở hữu trên
mảnh đất mà họ canh tác hoặc bị áp mức thuế cao sẽ không có
động lực đầu tư lao động và vốn để tăng sản lượng canh tác.
Cải cách đất đai có nhiều mục đích ngoài các mục đích kinh tế13.
Cải cách tập trung vào tái phân bổ để giải quyết vấn đề bất bình
đẳng về đất đai. Về mặt chính trị, tái phân bổ đất đai từ người
cho thuê sang người thuê và những lao động không có đất sẽ
góp phần thiết lập các xã hội quân bình hơn, từ đó thúc đẩy ổn
định chính trị - xã hội và chuẩn bị lực lượng lao động được đào
tạo tốt hơn để phục vụ công nghiệp.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cải cách đất đai tại Nhật
Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) được tiến hành trong
giai đoạn ngắn khoảng 5-10 năm. Những điều kiện hoàn cảnh
đặc thù khiến quá trình cải cách đất đai ở 3 nền kinh tế nói trên
đem lại những kết quả khác nhau14. Cải cách của Nhật Bản được
thực hiện theo chỉ đạo của các lực lượng chiếm đóng của Mỹ,
mặc dù ngay trước chiến tranh, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã
xây dựng một kế hoạch cải cách đất đai toàn diện, được sử dụng

13. Lipton, M. 2009. Land Reform in Developing Countries. London:
Routledge.

14. Hayami, Y., and Y. Godo. 2005. Development Economics: From the
Poverty to the Wealth of Nations. 3rd edition. New York: Oxford University
Press; and Studwell, J. 2013. How Asia Works: Success and Failure in the World’s
Most Dynamic Region. New York: Grove Press.
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làm nền tảng cho chương trình cải cách dưới thời Mỹ chiếm
đóng15. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt đầu cải cách
đất đai ngay sau khi giành được độc lập từ Nhật Bản, trong khi
đó Hàn Quốc khởi xướng luật cải cách đất canh tác vào năm
1949 để cạnh tranh với ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Tại
Đài Loan (Trung Quốc), cải cách được triển khai bởi chính
quyền Quốc dân Đảng mới rời khỏi Trung Hoa đại lục. Chính
sách cải cách được thực hiện kỹ lưỡng hơn bởi hầu như không
có sự can thiệp từ các nhóm lợi ích bản địa.

Ba nền kinh tế Đông Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài
Loan (Trung Quốc) đã khởi xướng thực hiện cải cách để cải
thiện các điều khoản thuê đối với những nông dân thuê đất.
Nhưng mục đích của cải cách sớm chuyển sang tái phân bổ đất
đai từ chủ đất lớn sang người đi thuê và người lao động với
mức giá thấp hơn giá thị trường. Cả ba nền kinh tế này đều quy
định giới hạn 3 ha/trang trại. Cơ chế thực thi quan trọng của các
quốc gia này là thành lập các ủy ban về đất đai, trong đó số
người thuê đất và nông dân sở hữu đất đông hơn số chủ đất.
Tại Nhật Bản, 33% đất trồng trọt được tái phân bổ cho khoảng
61% hộ nông dân. Tại Hàn Quốc, 27% đất trồng trọt được phân
bổ lại cho 46% hộ nông dân. Tương tự, 27% đất trồng trọt được
tái phân bổ cho 63% hộ nông dân tại Đài Loan (Trung Quốc)16.
Các nghiên cứu cho thấy cải cách đất đai ở 3 nền kinh tế Đông
Bắc Á đã cải thiện phúc lợi và tăng năng suất nông nghiệp.

15. Kaiji, I. 1991. Japan’s Postwar Rural Land Reform: Its Merits and
Demerits. In Committee for the Japanese Agriculture Session, XXI IAAE
Conference, ed. Agriculture and Agricultural Policy in Japan. Tokyo:
University of Tokyo Press.

16. Deininger, K. 2003. Land Policies for Growth and Poverty Reduction.
Washington D.C: WB.
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Ở một số nơi khác tại châu Á, cải cách đất đai diễn ra chậm
chạp với các kết quả khác nhau. Tại Philíppin, các chương trình
cải cách đất đai bắt đầu trong thập niên 1940, song chưa phát
huy hiệu quả cho tới năm 1972, sau khi Đạo luật Cải cách đất
nông nghiệp năm 1963 được tích cực thực hiện theo hướng dẫn
của Bộ Cải cách nông nghiệp mới thành lập. Mức trần mà mỗi
cá nhân sở hữu là 7 ha đất và chỉ áp dụng đối với các trang trại
trồng lúa và ngô, không áp dụng cho vùng trồng mía đường và
các loại nông trường khác, và chỉ áp dụng với các khu đất đi
thuê. Để lách luật, các chủ đất đăng ký đất bằng tên của thành
viên gia đình và đuổi người thuê đất, ngăn họ sử dụng đất cũng
như buộc họ phải trở thành lao động nông nghiệp17. Thậm chí
sau 4 thập niên ra đời luật cải cách đất đai, đến năm 1985 chỉ có
10,8% đất trồng trọt được chuyển giao cho những người thuê đất
trước đây18. Trong nhiều năm, luật cải cách đất đai trở nên phức
tạp hơn và cách thức thực hiện cũng rắc rối hơn. Đến nay, cải
cách đất đai vẫn là một phần của chương trình phát triển bao
trùm quan trọng còn chưa hoàn tất.

Tại Nam Á, cải cách đất đai không đạt được mấy thành
công. Trong thập niên 1950, Ấn Độ xóa bỏ chế độ zamindari
(địa chủ) hoặc “định cư vĩnh viễn”, đặt dấu chấm hết cho một
trong những hệ thống sở hữu đất bất hợp lý nhất ở miền Bắc
Ấn Độ19. Theo chế độ zamindari bắt đầu từ cuối thế kỷ XVIII,

17. Studwell, J. 2013. How Asia Works: Success and Failure in the World’s
Most Dynamic Region. New York: Grove Press.

18. Deininger, K. 2003. Land Policies for Growth and Poverty Reduction.
Washington, DC: WB.

19. Rosegrant, M. W., and P. B. R. Hazell. 2000. Transforming the Rural
Asian Economy: The Unfinished Revolution. New York: Oxford University
Press.
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những người sở hữu đất phong kiến được tuyên bố là chủ nhân
của đất đai, nông dân trở thành tá điền và tiền thuê đất do các
bên trung gian thu từ việc vắt kiệt sức lao động của nông dân.
Trong những năm 1950, Pakixtan cũng thực hiện cải cách các
hệ thống tương tự như zamindari.

Những cải cách tiếp theo ở Ấn Độ nhằm phân phối lại
quyền đất đai và cải thiện điều kiện cho thuê được thực hiện
không đồng đều giữa các bang và cho đến nay vẫn chưa hoàn
thiện. Đất đai dư thừa được phân bổ cho nông dân nghèo không
có đất hoặc có ít đất, mặc dù có nhiều vi phạm và không tuân
thủ quy định về mức trần sở hữu đất. Trong những thập niên
1970 và 1980, “5,7 triệu hộ gia đình nhận được trung bình 0,4
ha/hộ chỉ nhờ tác động của mức trần đất đai, mang lại lợi ích cho
khoảng 27 triệu người; ngoài ra, quyền sở hữu đất đai đối với
khoảng 10 triệu ha đất cũng được chuyển giao”20. Mặc dù cải
cách mang lại lợi ích lớn cho phần đông dân số và ảnh hưởng
đến các khu vực đất đai, nhưng việc thực hiện đại trà trên khắp
cả nước còn hạn chế vì cải cách chỉ tập trung vào một số ít bang
ở Ấn Độ. Tại hai bang Kerala và West Bengal của Ấn Độ, hoạt
động chính trị tạo thuận lợi cho việc thực thi các hợp đồng cho
thuê, mang lại lợi ích cho nhiều người nghèo thuê đất.

Chính phủ Ấn Độ có lập trường rõ ràng trong việc tiếp tục
cải cách đất đai và cải thiện công tác quản lý đất đai, điều này
được thể hiện rõ trong các văn bản quy hoạch gần đây. Vấn đề
thực thi tiếp tục là thách thức lớn vì nhiều nguyên nhân. Hoạt
động quản trị đất cho thuê ở Ấn Độ phức tạp cả về mặt pháp lý
và cơ cấu tổ chức. Thị trường đất nông thôn không hiệu quả do

20. Lipton, M. 2009. Land Reform in Developing Countries: Property
Rights and Property Wrongs. London: Routledge. p. 287.
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thiếu các hồ sơ đất đai, do hạn chế trong thuê đất và luật về
mức trần đất đai dẫn tới các rào cản về giao dịch và sở hữu đất
không minh bạch21. Những hạn chế về thể chế như trên tiếp tục
duy trì tình trạng manh mún trong sở hữu đất. Và diện tích đất
trang trại ngày càng thu hẹp đã hạn chế tiềm năng gia tăng
năng suất nông nghiệp.

Các nước xã hội chủ nghĩa đi theo những đường hướng
tương đối khác nhau để xử lý vấn đề sở hữu đất. Chẳng hạn,
đầu thập niên 1950, Trung Quốc thực hiện các biện pháp cứng
rắn để tịch thu đất từ các chủ sở hữu đất và tái phân bổ cho
những người không có đất. Vài năm sau đó, chính phủ bắt đầu
chính sách tập thể hóa và nông dân trả lại đất mà họ đã nhận.
Chế độ nông nghiệp tập thể tiếp tục kéo dài đến cuối thập niên
1970, khi chính phủ bắt đầu cải cách kinh tế toàn diện, khởi đầu
từ khu vực nông thôn (xem Hộp 4.1).

Có những phương pháp khác để thực hiện phân bổ đất.
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Thái Lan khởi xướng các
chương trình định cư để khuyến khích người dân nông thôn ổn
định cuộc sống trên đất trồng rừng trước đây. Malaixia triển
khai chương trình phân bổ đất để khuyến khích mở rộng các
đồn điền cao su22. Ở khu vực Thái Bình Dương, quyền sở hữu

21. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)—
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2018.
Agricultural Outlook 2018–2027. Rome.

22. Poapongsakorn, N., and Y. S. Tey. 2016. Institutions, Governance,
and Transformation in Southeast Asian Agriculture. In Habito, C. F., D.
Capistrano, and G. Saguiguit, Jr., eds. Farms, Food, and Futures: Toward
Inclusive and Sustainable Agricultural and Rural Development in Southeast Asia.
Los Baños, Philippines: Southeast Asian Regional Center for Graduate Study
and Research in Agriculture.
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đất truyền thống tiếp tục được tôn trọng khi giải quyết vấn đề
phân bổ đất.

Chính sách về đất đai (trong đó có cải cách đất) vẫn đóng
vai trò quan trọng. Chẳng hạn tại Ấn Độ, 40% nông dân không
có đất vào đầu năm 2000. Hơn một nửa hộ dân nông thôn
không có đất vào đầu thập niên 2010. Tại Philíppin, tỷ lệ nông
dân không có đất tăng từ 58% những năm 1970 lên 70% vào
năm 2010. Những đánh giá trước đây về cải cách đất vẫn còn
phù hợp23. Khảo sát nông nghiệp châu Á lần thứ hai của ADB
vào năm 1978 chỉ ra những bài học mấu chốt nhằm tăng cường
cải cách đất ở châu Á: (i) cần có cam kết nghiêm túc từ người
đứng đầu, (ii) đề ra các văn bản luật cơ bản đơn giản và rõ ràng,
(iii) tổ chức hiệu quả giữa các bên hưởng lợi, và (iv) cung cấp
các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho các bên hưởng lợi24. Các biện
pháp khác cần được thực hiện để hiện đại hóa, đơn giản hóa và
tăng cường quản lý đất đai. Ở một số nước, hồ sơ quản lý sở
hữu đất đai không được chú trọng hoặc không được cập nhật.
Nếu có thể, hệ thống sở hữu đất cần được nâng cấp và số hóa
nhằm giải quyết mối quan ngại đang gia tăng về tình trạng đất
đai manh mún, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường đất đai
hoạt động hiệu quả và sử dụng đất như tài sản thế chấp.

Hộp 4.1:  Cải cách đất đai tại Trung Quốc, Việt Nam
và các nước Cộng hòa Trung Á

Trung Quốc: Cải cách nông thôn bắt đầu từ năm 1978
với sự ra đời “cơ chế khoán trách nhiệm đến hộ gia đình”; đất
nông nghiệp được phân bổ cho nông dân cá thể thông qua

23. International Fund for Agricultural Development. 2016. Rural
Development Report: Fostering Inclusive Rural Transformation. Rome.

24. ADB. 1978. Rural Asia: Challenge and Opportunity. Manila.
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quyền sử dụng đất, trong đó nhà nước vẫn là bên sở hữu chính
thức. Cải cách đất đai như vậy cùng với việc tăng giá thu mua
các sản phẩm nông nghiệp đã khuyến khích nông dân sản
xuất và tăng đáng kể sản lượng nông nghiệp. Thành công này
khiến chính phủ tự tin để tiếp tục theo đuổi chính sách cải
cách. Hàng loạt các luật đất đai kể từ năm 1979 đã gia hạn
hợp đồng khoán trách nhiệm. Điều khoản hợp đồng tiêu
chuẩn đối với đất nông nghiệp được gia hạn thành 30 năm,
theo Luật Quản lý đất đai năm 1998. Luật Sở hữu năm 2007
xác định quyền sử dụng đất của nông dân là quyền tư hữu.

Chính sách Đổi mới của Việt Nam: Sau khi cuộc chiến
tranh với đế quốc Mỹ khép lại vào năm 1975, quá trình chuyển
đổi xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đưa người nông dân tham gia
các hợp tác xã nông nghiệp, mặc dù mô hình hợp tác xã ở miền
Nam không thực sự thành cônga. Trong những năm 1987-1989,
Việt Nam đã thực hiện một gói các giải pháp thuộc chính sách
Đổi mới, thay đổi về cơ bản bản chất của nền kinh tế từ kế hoạch
hóa tập trung sang kinh tế định hướng thị trường. Một trong
các biện pháp (Nghị quyết 10*) là bắt đầu tiến hành tư hữu hóa.
Nghị quyết 10 yêu cầu các hợp tác xã nông nghiệp ký hợp đồng
khoán đất với các hộ nông dân trong 15 năm đối với loại cây
trồng hằng năm và 40 năm đối với các loại cây lâu năm. Luật
đất đai năm 1993 gia hạn hợp đồng cho hai trường hợp trên
tương ứng là 20 năm và 50 năm. Trong suốt giai đoạn cải cách,
sản lượng nông nghiệp tăng đều đặn.

Các nước Cộng hòa Trung Á: Ngay sau khi Liên Xô tan
rã, sản lượng nông nghiệp của các nước Cộng hòa Trung Á sụt
giảm nghiêm trọng. Các chương trình cải cách toàn diện được
đưa ra bao gồm tư hữu hóa đất đai, tự do hóa thương mại và

* Nghị quyết số 10-NQ/TW (hay còn gọi là Khoán 10) ngày 05/4/1988
của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (BT).
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tự do hóa các thị trường nguyên liệu đầu vào và đầu ra của thị
trường. Nông dân nhận đất và có thể tự quyết định sản phẩm
sẽ trồng. Giải pháp trước mắt của các nước là tự cung ứng lương
thực bởi sự tan rã của Liên Xô đã làm gián đoạn các chuỗi cung
ứng hiện có. Ở các quốc gia phía nam, sản xuất cây lương thực
và các loại cây rễ củ, như khoai tây, đã tăng đáng kể vì các nước
không còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Cadắcxtan và
các nước thuộc Liên Xô trước đây. Tổng sản lượng cây lương
thực và cây rễ củ tăng gần gấp đôi tại Cộng hòa Cưrơgưxtan và
gấp ba tại Udơbêkixtan. Dần dần, các mối quan hệ thương mại
mới phát triển trong phạm vi khu vực và với các quốc gia khác -
đóng góp vào sự tăng trưởng của các loại cây phi lương thực ở
những nơi có lợi thế so sánh.
a. Kirk, M., and N. D. A. Tuan. 2010. Land Tenure Policy Reforms: Decollectivization and
the Doi Moi System in Vietnam. In Spielman, D. J., and R. Pandya-Lorch, eds. Proven
Successes in Agricultural Development: A Technical Compendium to Millions Fed. Washington,
DC: International Food Policy Research Institute.
Nguồn: Deininger, K. 2003. Land Policies for Growth and Poverty Reduction. Washington, DC: World
Bank; Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT 2019.
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (truy cập ngày 01/5/2019); Kirk, M., and N. D. A. Tuan.
2010. Swinnen, J. F. M., and L. Vranken. 2010. Reforms and Agricultural Productivity in Central
and Eastern Europe and the Former Soviet Republics: 1989-2005. Journal of Productivity Analysis.
33 (3). pp. 241–258.

4.4. Cách mạng Xanh và nỗ lực duy trì đà phát triển
Khởi đầu Cách mạng Xanh

Cách mạng Xanh, khởi đầu ở Đông Nam Á vào cuối
những năm 1960, là một bước tiến lớn về công nghệ, có ảnh
hưởng lớn trong quá trình chuyển đổi nền nông nghiệp truyền
thống. Cách mạng Xanh làm tăng năng suất lúa, giải quyết
thành công vấn đề lương thực trong quá trình chuyển đổi kinh
tế và đưa châu Á bước sang một giai đoạn phát triển nông
nghiệp mới.
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Cách mạng Xanh là một gói các tập quán canh tác hiện đại
bao gồm việc sử dụng giống cao sản, chủ yếu là gạo và lúa mì,
với các nguyên liệu đầu vào hiện đại (đặc biệt là phân bón) và
cải tạo hệ thống thủy lợi. Có hai điểm nổi bật. Thứ nhất, phát
triển các giống cao sản không phải là hiện tượng diễn ra một
lần. Để hiểu đúng nhất thì đây là một quá trình nhân giống cây
trồng và đạt năng suất ổn định, vì các giống cần liên tục cải tiến
để thích ứng với bệnh hại cây trồng và các điều kiện sản xuất.
Thứ hai, tác động của các công nghệ cải tiến đối với sản xuất chỉ
có thể xảy ra khi có đủ phân bón và tưới tiêu. Về tưới tiêu, các
chính phủ, với sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế như
ADB, đã có những khoản đầu tư đáng kể (xem Hộp 4.2). Tính
trung bình, các nước châu Á dành 15,4% chi tiêu công cho nông
nghiệp vào năm 1972, gấp đôi chi tiêu cho nông nghiệp tính
theo giá trị thực tế năm 198525.

Hộp 4.2: ADB hỗ trợ áp dụng
các công nghệ Cách mạng Xanh

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hỗ trợ các nền
kinh tế thành viên đang phát triển áp dụng những công nghệ
Cách mạng Xanh, chủ yếu thông qua đầu tư tài chính để phát
triển và phục hồi các hệ thống thủy lợi. Năm 1969, ADB phê
duyệt Dự án Thủy lợi Tajum, trải rộng trên 3.200 ha ở miền
Trung Java, Inđônêxiaa. Đây là khoản vay đầu tiên của ADB
dành cho Inđônêxia và là dự án nông nghiệp đầu tiên hỗ trợ
Cách mạng Xanh ở châu Á. Trước dự án, nông dân Tajum chỉ
có thể canh tác 1 vụ lúa padi (lúa nước) trong mùa mưa.

25. Rosegrant, M. W., and P. B. R. Hazell. 2000. Transforming the Rural
Asian Economy: The Unfinished Revolution. New York: Oxford University
Press.
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Với dự án này, có thể thực hiện một chuỗi 3 vụ với năng suất
cao hơn nhiều.

ADB bắt đầu mở rộng tài chính nông nghiệp từ dự án
này. Trong giai đoạn 1968-1976, các khoản vay nông nghiệp
chiếm tới 19% tổng số khoản cho vay của ADB. Giai đoạn
1977-1986, cho vay nông nghiệp chiếm 31% tài trợ của ADB,
trở thành lĩnh vực hoạt động lớn nhất. Trong những năm
tiếp theo, hỗ trợ của ADB cho nông nghiệp đã giảm khi các
ưu tiên cho vay chuyển sang cơ sở hạ tầng và phát triển xã
hội, quản trị và quản lý công, cũng như hợp tác khu vực.

Sau cuộc khủng hoảng giá lương thực năm 2008, ADB
khởi động lại việc hỗ trợ cho an ninh lương thực. Chiến lược
năm 2030 nhấn mạnh vào nông nghiệp và phát triển nông
thôn do vai trò của ngành này trong giải quyết các ưu tiên
phát triển gồm biến đổi khí hậu, dinh dưỡng và sức khỏe,
giảm nghèo và bình đẳng giới (thích ứng với quá trình nữ
quyền hóa nông nghiệp).
a. ADB. 2016. ADB Through the Decades: ADB’s First Decade (1966-1976). Manila.
Nguồn: Báo cáo thường niên của ADB; và ADB. 2018. ADB Strategy 2030: Achieving a
Prosperous, Inclusive, Resilient, and Sustainable Asia and the Pacific. Manila.

Các giống lúa mì và lúa gạo hiện đại được phát triển bằng
cách lai các giống có khả năng đáp ứng phân bón, thời gian sinh
trưởng ngắn và phù hợp với khí hậu ôn hòa và thời tiết nhiệt
đới26. Các giống lúa mì hiện đại được phát triển bởi Chương
trình nhân giống ngô và lúa mì của Quỹ Rockefeller ở Mêhicô.

26. Ý tưởng phát triển các giống lúa gạo và lúa mì cây lùn hiện đại có
thể thấy ở Nhật Bản thời tiền chiến, và một giống lúa mì cây lùn hiện đại có
tên Norin 10 đã trở thành một trong những giống lúa mì bố mẹ của Cách
mạng Xanh. Ý tưởng này được phát triển bởi Norman Borlaug, người đã
giành giải thưởng Nobel năm 1976 vì những đóng góp cho an ninh lương
thực toàn cầu.
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Sau đó, chương trình được đổi tên thành Trung tâm cải tiến lúa
mì và ngô quốc tế (CIMMYT). Các giống lúa mì hiện đại nhanh
chóng phát triển khắp Ấn Độ và các nước sản xuất lúa mì khác.

Năm 1966, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) ở
Philíppin đã phát triển một giống lúa cải tiến bằng cách lai một
giống lúa nhiệt đới cây cao của Inđônêxia và một giống cây lùn
từ Đài Loan (Trung Quốc). Giống mới này được đặt tên là IR8,
sau này thường được gọi là “lúa thần kỳ”. Vì IR8 là giống cây
lùn nên có thể đứng vững ngay cả khi mang nhiều hạt nặng ở
phần ngọn và có khả năng chống chịu mạnh trước các điều kiện
và dịch bệnh nhiệt đới nhờ có những gien được di truyền từ
giống lúa bố mẹ của Inđônêxia.

Trước đây, tăng trưởng sản xuất lúa gạo chỉ nhờ vào mở
rộng đất canh tác. Với các nguyên liệu đầu vào cần thiết, các
giống hiện đại đã làm tăng năng suất đáng kể. Ngoài ra, với
việc cải thiện công tác tưới tiêu, các giống hiện đại có thể phát
triển trong bất kỳ mùa nào và có thời gian sinh trưởng trung
bình. Điều này cho phép nông dân trồng lúa 2-3 vụ/năm.

Sự phát triển thành công của các giống hiện đại đã dẫn
đến những cải tiến tiếp theo giúp tăng cường khả năng kháng
chịu bệnh ở cây trồng. Kết quả đạt được rất ấn tượng. Năng
suất lúa tăng từ 2 tấn/ha đầu những năm 1960 lên khoảng 7
tấn/ha ở Đông Á và 4 tấn/ha ở Nam Á và Đông Nam Á vào giữa
những năm 2010. Năng suất lúa mì cũng tăng từ 1 tấn/ha vào
đầu những năm 1960 lên hơn 5 tấn/ha ở Đông Á và 3 tấn/ha ở
Nam Á vào giữa những năm 201027.

27. Evenson, R. E., and D. Gollin. 2003. Crop Variety Improvement and Its
Effect on Productivity: The Impact of International Agricultural Research.
Wallingford: CABI Publishing; and FAO. 2019. FAO Statistics (FAOSTAT).
http://www.fao.org/faostat (truy cập ngày 01/5/2019).
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Ấn Độ, Inđônêxia và Philíppin

Ấn Độ phải đối phó với nạn đói xảy ra ở Bengal thời kỳ
1942-1944 trong vài năm cuối cùng cai trị của Anh. Ít nhất 1,5
triệu người thiệt mạng vì thiếu lương thực, phần lớn do vấn đề
quản lý sai lệch nguồn cung thực phẩm28. Sau khi giành độc lập
năm 1947, Ấn Độ không đủ lương thực cung cấp cho người dân,
phải phụ thuộc vào nhập khẩu và viện trợ lương thực từ Mỹ.
Inđônêxia và Philíppin đều phải dựa vào lượng lớn ngũ cốc
nhập khẩu. Tại Philíppin, mức nhập khẩu cao nhất chiếm 18%
tiêu dùng vào năm 1965. Tại Inđônêxia, nhập khẩu gạo tăng
gấp 3 lần vào nửa cuối thập niên 1950, và mặc dù lượng nhập
khẩu lớn nhưng giá vẫn tăng gấp đôi trong các năm 1957-1958.
Biến động giá thế giới của các loại cây trồng thiết yếu và dân số
tăng nhanh gây lo ngại cho người tiêu dùng và giới chính trị gia
về tình trạng thiếu lương thực và nạn đói có thể xảy ra29.

Giữa thập niên 1960, chính phủ các nước Philíppin,
Inđônêxia và Ấn Độ đề xướng những chính sách nông nghiệp
cung cấp các hạt giống hiện đại, đầu tư vào hệ thống thủy lợi,
trợ cấp yếu tố đầu vào cho trang trại và các dịch vụ khuyến
nông30. Philíppin thành lập Hội đồng sản xuất lúa và ngô dưới

28. Sen, A. 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and
Deprivation. Oxford: Clarendon Press.

29. Djurfeldt, G., and M. Jirstrom. 2005. The Puzzle of the Policy Shift –
The Early Green Revolution in India, Indonesia, and the Philippines. In
Djurfeldt, G., H. Holmen, M. Jirstrom, and R. Larsson, eds. 2005. The African
Food Crisis: Lessons from the Asian Green Revolution. Wallingford: CABI
Publishing.

30. Djurfeldt, G., et al. 2005. African Food Crisis–The Relevance of
Asian Experiences. In Djurfeldt, G., H. Holmen, M. Jirstrom, and R. Larsson,
eds. 2005. The African Food Crisis: Lessons from the Asian Green Revolution.
Wallingford: CABI Publishing.
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thời Tổng thống Ferdinand Marcos để phối hợp hoạt động giữa
các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân nhằm tăng sản lượng
lúa và ngô. Nông dân nhanh chóng tiếp nhận các giống hiện đại
do IRRI cung cấp và bắt đầu sử dụng phân bón hóa học. Kết
quả là, đến giữa thập niên 1970, hơn 60% đất trồng lúa đã sử
dụng các giống hiện đại, và việc sử dụng phân bón làm tăng
sản lượng lên hơn 50 kg/ha (xem Hình 4.1a và Hình 4.1b).

Ở Inđônêxia, sự sụp đổ của chính quyền Sukarno cuối
năm 1965 đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về chính sách. Năm
1967, chính quyền mới của Tổng thống Suharto khởi xướng một
số chương trình nhằm tăng sản lượng gạo và ổn định cung cấp
lương thực. Ông đã thành lập Badan Urusan Logistik, một công ty
logistics lương thực do Tổng thống Suharto trực tiếp chỉ đạo. Họ
quy định giá sàn cao đối với sản phẩm gạo để khuyến khích sản
xuất và một mức giá trần đối với người tiêu dùng. Đến giữa thập
niên 1980, nhờ có trợ cấp đầu tư và yếu tố đầu vào, 60% diện
tích trồng lúa đã sử dụng các giống hiện đại và phân bón, sản
lượng đạt được lên tới 3,9 tấn/ha (xem Hình 4.1a và Hình 4.1b).

Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru ủng hộ mạnh mẽ
chính sách phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, tiến bộ thực sự
chỉ bắt đầu sau khi ông qua đời vào năm 1964. Các giống lúa
mì và lúa gạo cải tiến bắt đầu phát triển rộng tại các khu vực
màu mỡ và được tưới tiêu ở Punjab và Haryana. Các giống lúa
mì hiện đại đã ngay lập tức thành công, trong khi các giống lúa
gạo cần cải tiến hơn để phù hợp với điều kiện sinh thái nông
nghiệp không đồng nhất của Ấn Độ, đặc biệt là ở khu vực phía
nam và phía đông. Các khu vực sử dụng các giống lúa mì và
lúa gạo hiện đại cũng như phân bón đã tăng dần trong suốt các
thập niên 1970 và 1980.
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Hình 4.1: Tác động nhờ áp dụng giống lúa hiện đại
tại một số nền kinh tế châu Á giai đoạn 1961-2016

Các khu vực có giống lúa hiện đại, sử dụng phân bón, cánh
đồng trồng lúa và tự cung tự cấp
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Nguồn: International Rice Research Institute. World Rice Statistics. http://ricestat.irri.
org:8080/wrsv3/entrypoint.htm (truy cập ngày 01/5/2019); and FAO. 2019. FAO Statistics
(FAOSTAT). http://www.fao.org/faostat (truy cập ngày 01/5/2019).

Nhờ công nghệ nông nghiệp hiện đại và chính sách hỗ trợ
mạnh mẽ, ba nước Ấn Độ, Inđônêxia và Philíppin đã tăng sản
lượng gạo và lúa mì, đồng thời giảm nhập khẩu ngũ cốc.
Philíppin có thể tự cung tự cấp gạo vào các giai đoạn cuối
những năm 1960 và đầu những năm 1980 (xem Hình 4.1d).
Inđônêxia tự cung tự cấp trong một thời gian ngắn vào giữa
thập niên 1980. Sản lượng lúa gạo của Ấn Độ tăng hơn 2 lần từ
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cuối thập niên 1970 đến thập niên 2000, giúp nước này tự cung
tự cấp trong những năm 1980. Và điều này đạt được ngay
trong giai đoạn dân số Ấn Độ tăng gấp đôi. Năm 2016, Ấn Độ
vượt qua Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất
thế giới.

Bănglađét, Trung Quốc và Việt Nam

Năm 1979, Chính phủ Bănglađét tiến hành tự do hóa yếu
tố đầu vào nông nghiệp, tư nhân hóa nhập khẩu, làm thị trường
cho thiết bị tưới tiêu và phân bón hóa học. Máy bơm thủy lợi
nước giếng khoan (hoặc nước ngầm) chi phí thấp đã giúp nông
dân trồng lúa trong mùa khô (gọi là Boro). Theo thời gian, sản
lượng gạo Boro chiếm 60% sản lượng gạo của cả nước. Các
giống lúa mới phù hợp hơn với mùa mưa và mùa khô góp phần
mở rộng diện tích trồng lúa sử dụng các giống hiện đại31. Tuy
nhiên, còn nhiều thách thức phải đối mặt như lũ lụt triền miên
trong các đợt gió mùa làm tăng độ mặn gần khu vực vịnh và
tình trạng khai thác quá mức nguồn nước ngầm do ngày càng
sử dụng nhiều giếng khoan.

Cách mạng Xanh của Trung Quốc được đánh dấu bằng
hai thời kỳ trước và sau công cuộc cải cách kinh tế năm 1978.
Ngay từ cuối những năm 1950, các nhà nông học của Trung
Quốc đã lai tạo thành công các giống lúa cây lùn, năng suất cao
và áp dụng trên quy mô nhỏ tại miền Nam32. Đến năm 1975,
Trung Quốc thiết lập hệ thống giống lúa năng suất cao quốc gia

31. Hossain, M. 2009. The Impact of Shallow Tubewells and Boro Rice
on Food Security in Bangladesh. IFPRI Discussion Paper Series. No. 00917.
Washington, DC: International Food Policy Research Institute.

32. Yuan Longping thuộc Đại học Nông nghiệp Hồ Nam, Trung Quốc,
đã có những đóng góp tiên phong trong phát triển các giống lúa lai vào thập
niên 1970. Ở Trung Quốc, Yuan được gọi là “Cha đẻ của lúa lai”.
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trên một vùng rộng lớn hơn nhiều. Sau những cải cách năm
1979, Cách mạng Xanh đã có tác động đáng kể đối với nền nông
nghiệp đất nước. Kết quả này nhờ một số yếu tố. Thứ nhất, quá
trình mở cửa đất nước tạo điều kiện cho Trung Quốc trao đổi
nghiên cứu tích cực với các quốc gia khác, trong đó có ngành
nông nghiệp, góp phần cải thiện hơn nữa công nghệ canh tác.
Thứ hai, giống lúa năng suất cao nhanh chóng được áp dụng đại
trà trên toàn quốc nhờ nhiều ưu đãi cho nhà sản xuất thông qua
hệ thống trách nhiệm hộ gia đình và giá gạo tăng hơn. Tiếp tục
đà đó, chính phủ tập trung vào đầu tư công cho hạ tầng nông
thôn và tăng cường dịch vụ hỗ trợ canh tác. Diện tích sử dụng
các giống lúa cải tiến tăng hơn 100 lần, từ 135.000 ha năm 1976
lên 15,3 triệu ha năm 1990, và năng suất lúa tăng hơn 40%33.
Thứ ba, Cách mạng Xanh bắt đầu từ lúa gạo và lúa mì mở rộng
sang ngô và các loại cây lương thực khác.

Tại Việt Nam, số lượng giống hiện đại tăng nhanh trong
giai đoạn 1981-1990 sau khi công cuộcĐổi mới được khởi xướng
vào năm 1986. Cải cách nông nghiệp đưa Việt Nam trở thành
một nước xuất khẩu gạo lớn. Thành công trong tăng trưởng sản
xuất lúa gạo phần lớn nhờ không ngừng cải tiến giống. Những
giống lai và cải tiến được nhập khẩu từ Trung Quốc đã đóng
góp cho Cách mạng Xanh ở miền Bắc Việt Nam trong khi các
loại giống do IRRI phát triển được trồng ở miền Nam Việt Nam.
Các hệ thống nghiên cứu nông nghiệp quốc gia đã phát triển
thành công các loại giống đặc trưng theo từng khu vực34.

33. Jiang, J., and D. Wang. 1990. China’s “Green Revolution” and
Sustainable Development of Agriculture. Science and Technology Review [in
Chinese]. October.

34. Ut, T. T., and K. Kajisa. 2006. The Impact of Green Revolution on
Rice Production in Vietnam. The Developing Economies. 44 (2). pp. 167–189.
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Duy trì động lực của Cách mạng Xanh

Việc áp dụng rộng rãi các công nghệ Cách mạng Xanh góp
phần giải quyết vấn đề lương thực của khu vực. Duy trì đà
chuyển đổi này tiếp tục là ưu tiên chiến lược trong nông nghiệp
châu Á. Có hai vấn đề đặc biệt quan trọng. Một là, vai trò của
các chính sách công cho phép thị trường hoạt động tốt hơn. Hai là,
nhu cầu duy trì năng suất nông nghiệp thông qua tiếp tục hỗ
trợ nghiên cứu, cơ giới hóa nông nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tầng
công bền vững.

Thứ nhất, Cách mạng Xanh tin vào một khu vực công
mạnh mẽ và chủ động hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ canh
tác hiện đại. Dần dần, người ta nhận ra rằng kết quả phụ thuộc
vào mức độ tham gia hiệu quả và phù hợp của khu vực công.
Ngay từ năm 1972, Hla Myint, một nhà kinh tế học nổi tiếng
của Mianma, cho biết “vấn đề cơ bản của Cách mạng Xanh là
đưa ra những chính sách nào để biến nó từ một công cuộc đổi
mới công nghệ thành một động lực đích thực cho phát triển
kinh tế... nếu không có những chính sách phù hợp, Cách mạng Xanh
có thể kết thúc trước khi đạt được toàn bộ lợi ích của nó”35.

Myint lập luận rằng, những chính sách phù hợp cần tập
trung vào cách thức tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ nông
nghiệp, như cung ứng đầu vào, chế biến và marketing sản
phẩm, cũng như các hệ thống tín dụng nông thôn. Vấn đề quan
trọng là sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Các chính
sách phù hợp cũng đề cập các nguyên tắc định giá hỗ trợ sản
xuất thực phẩm và tăng cường phát triển nông thôn trên diện
rộng. Myint đặt ra câu hỏi về tính hợp lý của việc tăng giá gạo
trả cho nông dân và trợ cấp sử dụng các nguyên liệu đầu vào

35. Myint, H. 1972. Southeast Asia’s Economy: Development Policies in the
1970s. New York: Praeger Publishers.
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hiện đại. Mặc dù các chính sách định giá này đã thành công
trong việc thúc đẩy nông dân mở rộng quy mô sản xuất một
cách nhanh chóng, nhưng vấn đề đặt ra là liệu các ưu đãi kinh
tế dành cho nông dân đã được phân bổ hiệu quả giữa sản xuất
lúa gạo và các loại cây trồng khác, hay rộng hơn là giữa nông
nghiệp và các khu vực khác của nền kinh tế hay chưa.

Các vấn đề mà Myint nêu ra trong những năm 1970 tiếp
tục thu hút sự chú ý của các nhà hoạch định chính sách. Ở
nhiều nước, cải cách nông nghiệp bắt đầu từ những năm 1980.
Tự do hóa thương mại theo thời gian đã làm giảm tình trạng
méo mó giá sản phẩm nông nghiệp khi so sánh với giá tại cửa
khẩu, mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế về thương mại đối với
một số sản phẩm nông nghiệp giao thương có tầm quan trọng
về mặt chính trị36. Gạo là ví dụ điển hình, khi các nước nhập
khẩu duy trì hạn ngạch nhập khẩu và các nước xuất khẩu hạn
chế các chủng loại và số lượng gạo xuất khẩu. Cải cách chính
sách thương mại gạo tiếp tục diễn ra ở châu Á. Năm 2018,
Chính phủ Philíppin đưa ra Đạo luật Thuế quan gạo để thay
thế các hạn chế định lượng đối với nhập khẩu gạo bằng thuế quan.

Các nước châu Á đang phát triển dần dần tái cơ cấu các
hệ thống cung cấp đầu vào và marketing đầu ra. Nhà nước
giảm can thiệp và môi trường chính sách được cải thiện cho
phép khu vực tư nhân tham gia vào các dịch vụ hỗ trợ. Giá
thực phẩm trong nước sát với thực tế hơn do giảm dần trợ cấp
yếu tố đầu vào cho nông dân và trợ cấp thực phẩm nói chung
cho người tiêu dùng. Các quốc gia đã xây dựng và giới thiệu
những phương pháp trực tiếp và minh bạch để hỗ trợ người

36. Anderson, K., G. Rausser, and J. Swinnen. 2013. Political Economy
of Public Policies: Insights from Distortions to Agricultural and Food
Markets. Journal of Economic Literature. 51 (2). pp. 423-477.
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tiêu dùng có thu nhập thấp và nông dân nghèo nhằm cải thiện
năng suất37.

Mối quan tâm thứ hai là tính bền vững của năng suất nông
nghiệp. Nền tảng chuyển giao công nghệ quốc tế của cuộc Cách
mạng Xanh bắt đầu diễn ra từ những vùng nông nghiệp có điều
kiện thuận lợi, sau đó mở rộng sang những vùng không có lợi
thế. Nhờ đó, năng suất lúa ở châu Á tiếp tục tăng. Từ thập niên
1990, sự hỗ trợ từ ngân sách quốc gia và các nhà tài trợ quốc tế
đã suy giảm. Vấn đề nguồn cung thực phẩm hiện tại và tương
lai vẫn đáng lo ngại38. Sự hỗ trợ nghiên cứu phải thúc đẩy
những bước tiên phong công nghệ - việc giới thiệu các giống
mới có ý nghĩa quan trọng do các yếu tố biến đổi khí hậu và độ
mặn của đất. Ngoài ra, cần đầu tư nhiều hơn để phát triển, phổ
biến và áp dụng các công nghệ mới.

Các nước châu Á đã triển khai những cách tiếp cận đa
chiều để tăng năng suất nông nghiệp, đồng thời tập trung giảm
chi phí cho sản xuất lúa gạo cũng như toàn ngành nông nghiệp
nói chung. Đông Á và các khu vực ở Nam Á và Đông Nam Á,
nơi tình trạng thiếu lao động gia tăng do chuyển đổi kinh tế
nhanh chóng, đã bắt đầu tiến hành cơ giới hóa. Máy kéo, máy
gặt và máy trồng lúa đã thay thế lao động thủ công. Không
giống các loại máy móc lớn được thiết kế và sử dụng ở châu Âu
và Bắc Mỹ, máy móc quy mô nhỏ được sử dụng để phù hợp với

37. Hayami, Y., and Y. Godo. 2004. The Three Agricultural Problems
in the Disequilibrium of World Agriculture. Asian Journal of Agriculture and
Development. 1 (1). pp. 3–14; and OECD–FAO. 2017. Agricultural Policy
Monitoring and Evaluation 2017. Rome.

38. Pingali, P. L., M. Hossain, and R. V. Gerpacio. 1997. Asian Rice
Bowls: The Returning Crisis. Los Baños, Philippines: International Rice
Research Institute and Centre for Agriculture and Bioscience International.
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các mảnh đất nhỏ ở khu vực châu Á đang phát triển. Với chi
phí lao động gia tăng, cơ giới hóa ngày càng trở nên quan trọng.
Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại rằng các lô đất nhỏ và phân
tán cùng quyền đất đai không được bảo đảm có thể làm chậm
quá trình hợp nhất đất đai cần thiết cho cơ giới hóa đạt được
lợi thế kinh tế nhờ quy mô.

Tình trạng giảm đầu tư và hỗ trợ nghiên cứu cho ngành
nông nghiệp diễn ra trên toàn cầu, song tác động tổng thể của
hiện tượng này chỉ trở nên rất rõ rệt vào năm 2008, khi xảy ra
khủng hoảng giá lương thực đi đôi với cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu ảnh hưởng nặng nề đến các nước đang phát triển,
đặc biệt là ở châu Phi. Tình hình này đã thôi thúc cộng đồng
quốc tế quay lại tập trung hơn vào nông nghiệp39. Các biện
pháp toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lao động
và nguồn nước trở nên cần thiết. Ngoài ra, các vấn đề mở rộng
phạm vi và quy mô của các dịch vụ nghiên cứu và khuyến nông
cũng cần được quan tâm. Các quốc gia và tổ chức quốc tế đang
rà soát lại chính sách can thiệp nông nghiệp để giải quyết
những vấn đề thách thức như thiếu hụt dinh dưỡng vĩ mô và
vi mô, bất bình đẳng giới và biến đổi khí hậu40.

4.5. Thay đổi mô hình tiêu thụ thực phẩm và đa dạng hóa
sản phẩm

Thay đổi mô hình tiêu thụ

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, mô hình tiêu thụ
thực phẩm của châu Á về lượng calo hấp thụ đã thay đổi đáng kể

39. WB. 2007. World Development Report 2008: Agriculture for Development.
Washington, DC.

40. Chương 12 thảo luận chi tiết về vấn đề giới. Chương 13 cũng bàn
về các thách thức môi trường liên quan tới nông nghiệp và cạn kiệt tài nguyên.
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trong vài thập kỷ vừa qua41. Theo đó, (i) tiêu thụ gạo và lúa mì
giảm, trong khi (ii) tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật
và rau quả tăng. Thực phẩm thiết yếu là nguồn calo quan trọng
nhất. Gạo là thực phẩm thiết yếu truyền thống của hầu hết
người dân châu Á; lúa mì là thực phẩm thiết yếu ở một số khu
vực. Mặc dù không được nêu trong Hình 4.2, nhưng các thực
phẩm thiết yếu truyền thống ở khu vực Thái Bình Dương chủ
yếu là cây rễ củ như khoai lang và khoai môn. Lượng tiêu thụ
thực phẩm thiết yếu bình quân đầu người, đặc biệt là gạo, đã
bắt đầu chững lại hoặc giảm sút sau một thời gian dài liên tục
tăng. Xu hướng này đáng chú ý nhất ở Đông Á và Đông Nam Á
(xem Hình 4.3).

Sự đa dạng trong chế độ ăn uống rất quan trọng để cân
bằng dinh dưỡng. Ngoài các thực phẩm thiết yếu thì các nhóm
thực phẩm chính gồm thực phẩm có nguồn gốc động vật (thịt,
cá, trứng và các sản phẩm từ sữa), rau quả và đậu. Lượng tiêu
thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật và rau quả ngày càng
tăng trong khu vực. Các thực phẩm có nguồn gốc động vật gia
tăng nhanh nhất ở Đông Á và Đông Nam Á. Nhờ có các thiết
bị làm lạnh tại nhà và trong các chuỗi giá trị đã làm tăng lượng
tiêu thụ các thực phẩm dễ hỏng như thịt, cá và rau quả.

Việc thay đổi các mô hình tiêu thụ chủ yếu là do thu nhập
tăng. Khi thu nhập tăng, các thực phẩm thiết yếu chứa tinh bột
chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong khẩu phần, phản ánh mong muốn

41. Timmer, C. P. 2012. Structural Transformation, the Changing Role
of Rice, and Food Security in Asia: Small Farmers and Modern Supply
Chains. Asian Journal of Agriculture and Development. 9 (1). pp. 21–35; and
FAO. 2018. Diets Are Diversifying with Implications for Farmers and
Nutrition. In FAO. Dynamic Development, Shifting Demographics, and
Changing Diets. Bangkok. p. 172.
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đa dạng hóa chế độ ăn uống. Điều này dẫn đến giảm mức tiêu
thụ tinh bột bình quân đầu người do lượng hấp thụ calo của
mỗi cá nhân chỉ có hạn. Mức giảm tiêu thụ gạo ở thành thị cao
hơn ở nông thôn và phổ biến hơn ở những người có thu nhập
cao so với người nghèo42.

Hình 4.2: Mô hình tiêu thụ thực phẩm
tại khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 1961-2013

(lượng kcal trung bình/người/ngày)

Nguồn: FAO. 2019. FAO Statistics (FAOSTAT). http://www.fao.org/faostat (truy cập ngày
01/5/2019).

Một nghiên cứu của FAO43 cho thấy sự đa dạng hóa trong
thực phẩm thiết yếu chứa tinh bột, một lần nữa lại phản ánh
mong muốn đa dạng hóa chế độ ăn uống, đặc biệt là đối với
người dân thành thị và giới trẻ. Cư dân đô thị ở miền Nam
Trung Quốc, nơi gạo là lương thực truyền thống, có xu hướng

42. Timmer, C. P. 2014. Food Security in Asia and the Pacific: The
Rapidly Changing Role of Rice. Asia & the Pacific Policy Studies. 1 (1). pp. 73-90.

43. FAO. 2018. Diets Are Diversifying with Implications for Farmers
and Nutrition. In FAO. Dynamic Development, Shifting Demographics, and
Changing Diets. Bangkok. p. 172.
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tăng tiêu thụ lúa mì (đến một mức nhất định) và giảm tiêu thụ
gạo khi thu nhập tăng. Ngược lại, ở các khu vực đô thị miền
Bắc Trung Quốc, người tiêu dùng lúa mì truyền thống có xu
hướng tăng tiêu thụ gạo (cũng đến một mức nhất định) khi thu
nhập tăng. Dữ liệu từ các cuộc khảo sát hộ gia đình cho thấy
thu nhập là nguyên nhân chính dẫn tới việc tiêu dùng nhiều
loại thực phẩm dinh dưỡng khác nhau.

Hình 4.3: Thay đổi thành phần tiêu thụ thực phẩm
tính theo calo tại khu vực châu Á đang phát triển

năm 1983 và 2013
(% trên tổng)

Lưu ý: “Khác” bao gồm tinh bột và cây lương thực khác, cây lấy đường và chất làm ngọt, dầu
thực vật và các loại cây lấy dầu. Các nền kinh tế Thái Bình Dương không được liệt kê do thiếu
số liệu của Papua Niu Ghinê.
Nguồn: FAO. 2019. FAO Statistics (FAOSTAT). http://www.fao.org/faostat (truy cập ngày
01/5/2019).
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Giá rau quả tăng nhanh hơn so với giá thực phẩm nói
chung ở hầu hết các quốc gia. Hiện tượng này diễn ra trong suốt
10-15 năm. Mức giá tăng trong thời gian dài như vậy thể hiện
sự củng cố cung và cầu. Thứ nhất, người tiêu dùng muốn đa
dạng hóa chế độ ăn uống khi thu nhập gia tăng (cầu). Thứ hai,
trồng rau quả (cung) là ngành thâm dụng lao động, cho thấy
nông dân cần tìm cách sử dụng lao động một cách hiệu quả hơn.

Đa dạng hóa sản xuất

Khi mô hình tiêu thụ thay đổi, nền nông nghiệp châu Á
đã chuyển đổi từ sản xuất chủ yếu là cây lương thực hoặc hạt
sang các sản phẩm có giá trị cao hơn như các loại cây trồng, vật
nuôi và thủy sản có giá trị cao. Giá trị sản xuất nông nghiệp
(tính theo mức giá thực tế giai đoạn 2010-2014) tăng hơn 6 lần
trong vòng 50 năm. Trong những năm 1960, sản xuất cây lương
thực chiếm ưu thế - 40% tổng sản lượng nông nghiệp. Trong
những năm 1990, sản lượng vật nuôi và rau quả tăng đáng kể,
hiện tại đang vượt giá trị sản xuất cây lương thực.

Tuy nhiên, những thay đổi này diễn ra không đồng đều
tại châu Á (xem Hình 4.4). Ở Đông Á, chủ yếu là Trung Quốc,
sự thay đổi diễn ra mạnh mẽ. Tỷ lệ sản xuất cây lương thực
giảm từ 50% trong những năm 1971-1974 xuống còn 20% trong
giai đoạn 2010-2014. Cùng thời gian đó, giá trị sản xuất rau quả
tăng từ 15% đến 40% và giá trị sản xuất của vật nuôi tăng từ 20%
lên 35%. Mặc dù ít rõ rệt hơn song tỷ trọng giá trị sản xuất cây
lương thực ở Đông Nam Á đã giảm 10 điểm phần trăm từ
khoảng 50% trong thời kỳ 1971-1974, trong khi tỷ trọng các loại
cây trồng khác, trong đó có cây lấy dầu, mía và các loại cây công
nghiệp khác lại tăng lên.
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Hình 4.4: Tỷ lệ đóng góp vào tổng giá trị sản xuất
khu vực nông nghiệp tại khu vực châu Á đang phát triển,

các giai đoạn 1971-1974 và 2010-2014
(% tổng số)

Lưu ý: “Cây trồng khác” bao gồm cây lấy dầu, cây rễ củ, cây thân củ và cây lấy đường. Các
nền kinh tế Thái Bình Dương không được liệt kê do thiếu số liệu của Papua Niu Ghinê.
Nguồn: FAO. 2019. FAO Statistics (FAOSTAT).http://www.fao.org/faostat (truy cập ngày
01/5/2019).

Sản lượng thịt ở các nước châu Á tăng đáng kể trong 5
thập kỷ qua. Phần lớn sản lượng thịt tăng ở Trung Quốc. Trung
Quốc đứng đầu thế giới về sản xuất thịt lợn, chiếm khoảng 45%
sản lượng toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ là nhà sản xuất
thịt lớn nhất với thịt bò và thịt gia cầm là sản phẩm chính. Tiếp
đến là Inđônêxia, Mianma, Pakixtan, Philíppin, Thái Lan và
Việt Nam. Ở Trung Á, tỷ trọng sản lượng vật nuôi giảm sút khi



210  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 4

chế độ ăn được đa dạng hóa, mặc dù tổng sản lượng thịt vẫn
tiếp tục tăng.

Đa dạng hóa sản xuất đi đôi với chuyên môn hóa trang
trại, các trang trại khác nhau chuyên về các loại cây trồng khác
nhau. Ở Thái Lan, Trung Quốc và nhiều nơi khác, nông dân
ngày càng chuyên canh một số ít cây trồng, đặc biệt là trong 10-15
năm qua. Ngày nay, các trang trại chăn nuôi thường chuyên về
từng loại vật nuôi cụ thể (như gia cầm, lợn, bò thịt hoặc bò sữa).
Xu hướng này rất quan trọng, vì nhiều nông dân châu Á đang
dần thoát ra khỏi nền nông nghiệp tự cung tự cấp và chuyển
sang sản xuất theo định hướng thị trường. Nông dân đang định
hướng thương mại, kết nối với thị trường thông qua cải thiện
dịch vụ logistics và giao thông vận tải, nhanh chóng đáp ứng
các điều kiện thị trường thay đổi, thường có sự hỗ trợ của công
nghệ thông tin.

4.6. Thương mại nông sản và các chuỗi giá trị lương thực

Chuyển đổi các mô hình thương mại nông sản

Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm trong nước, thương
mại quốc tế giúp các quốc gia chuyên môn hóa sản xuất dựa trên
lợi thế so sánh và cơ hội kinh tế. Tự do hóa thương mại nông
nghiệp (như đã thảo luận) thúc đẩy tham gia đầu tư từ bên ngoài.
Vì sản xuất nông nghiệp của một quốc gia phụ thuộc vào các
điều kiện sinh thái nông nghiệp, nên những quốc gia với điều
kiện ít đa dạng hơn sẽ được hưởng lợi từ thương mại quốc tế.
Thương mại nông nghiệp được hưởng lợi từ lợi thế so sánh.
Thương mại thực phẩm chế biến, chẳng hạn như rau và thịt, tăng
đáng kể do độ co giãn của cầu theo thu nhập cao và có ít hơn rào
cản thương mại hoặc hạn chế liên quan đến kiểm dịch.
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Một ví dụ về tận dụng tự do hóa thương mại là việc gia
tăng sản xuất cây lấy dầu (dầu cọ) ở Malaixia, với mục tiêu là thị
trường xuất khẩu đầy tiềm năng lợi nhuận. Sản xuất cây lấy dầu
phù hợp với Malaixia, nơi có dải vĩ độ hẹp. Do điều kiện địa lý
như vậy, vùng trồng lúa và ngô ở Malaixia sụt giảm và phải phụ
thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu. Ngược lại, các quốc gia
có lợi thế so sánh trong sản xuất cây lương thực đã trở thành các
nhà xuất khẩu ròng.

Thái Lan trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn ở châu Á
trong thập niên 1970 và vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn nhất
thế giới cho đến năm 2016, khi Ấn Độ vươn lên trở thành
nước xuất khẩu hàng đầu (xem Hình 4.5a). Ấn Độ xuất khẩu
gạo basmati giá trị cao sang châu Âu và các nước thu nhập cao
khác, còn các loại gạo khác xuất sang châu Phi, Trung Đông
và các nước châu Á khác. Sau Ấn Độ, Pakixtan trở thành nước
xuất khẩu gạo basmati lớn và hiện là nước xuất khẩu gạo lớn
thứ tư thế giới. Nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba là Việt Nam.
Tổng thị phần của 4 nước xuất khẩu gạo nói trên chiếm
khoảng 2/3 giá trị xuất khẩu toàn cầu. Campuchia và Mianma
được kỳ vọng sẽ trở thành những nước xuất khẩu gạo lớn
trong tương lai44. Một lưu ý là nếu các nước dựa vào trợ cấp
hoặc giá cả méo mó đối với nước, phân bón và các nguyên
liệu đầu vào khác để mở rộng sản xuất thì có thể dẫn tới phân
bổ sai lệch các nguồn lực và tạo ra các mô hình sản xuất nông
nghiệp không bền vững.

44. FAO. 2018. Diets Are Diversifying with Implications for Farmers
and Nutrition. Trong FAO. Dynamic Development, Shifting Demographics, and
Changing Diets. Bangkok. p. 172.
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Hình 4.5: Giá trị thương mại quốc tế của gạo, hoa quả và rau
tại một số nền kinh tế giai đoạn 1974-2016

(trung bình năm, tỷ USD)

Nguồn: FAO. 2019. FAO Statistics (FAOSTAT). http://www.fao.org/faostat (truy cập ngày
01/5/2019).

Sản lượng rau và hoa quả tươi gia tăng làm tăng giao
thương các loại cây trồng có giá trị cao này (xem Hình 4.5b và
Hình 4.5c). Trước thập niên 1970, số lượng và khối lượng rau
quả giao thương bị hạn chế. Tuy nhiên, từ sau đó, số lượng và
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khối lượng giao thương các sản phẩm này tăng đáng kể một
phần là nhờ sự phát triển của công nghệ chuỗi giá trị. Các loại
rau thường được mua bán gồm cà chua, hành tây, dưa chuột và
bắp cải. Các sản phẩm này được xuất khẩu tươi, đông lạnh, bảo
quản hoặc chế biến. Khi các chuỗi giá trị phát triển, giá trị của
các sản phẩm tăng lên. Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất
cả về rau và hoa quả (xem Hình 4.5b và Hình 4.5c). Trung Quốc
cũng nhập khẩu khối lượng lớn, mặc dù Ấn Độ nhập khẩu
nhiều rau hơn Trung Quốc. Thái Lan và Việt Nam cũng xuất
khẩu và nhập khẩu cả rau và hoa quả.

Sản xuất và trao đổi mua bán thịt đã tăng lên rõ rệt, đặt ra
nhu cầu nhập khẩu ồ ạt thức ăn chăn nuôi từ các nước ngoài
châu Á. Khối lượng nhập khẩu ngô, đậu nành và lúa miến tăng
mạnh ở các nước chăn nuôi lớn của châu Á (xem Hình 4.5d).
Việt Nam là nước nhập khẩu ngô lớn nhất, Trung Quốc đứng
thứ hai.

Tăng trưởng các chuỗi giá trị lương thực và thương mại
nông sản

Những thay đổi có ý nghĩa về mô hình tiêu thụ, đa dạng
hóa sản phẩm và thương mại quốc tế đã góp phần chuyển đổi
nền kinh tế “nông sản - thực phẩm” của châu Á, đặc biệt là với
việc mở rộng nhanh chóng các chuỗi giá trị thực phẩm và ngành
kinh doanh nông nghiệp - nhiều doanh nghiệp kết nối với sản
xuất, chế biến và phân phối nông sản, chẳng hạn như sản xuất
thực phẩm và đồ uống45. Các chuỗi cung ứng thực phẩm đã
dịch chuyển từ các chuỗi rải rác theo địa phương sang các chuỗi

45. Reardon, T., and P. Timmer. 2014. Five Inter-Linked Transformations
in the Asian Agrifood Economy: Food Security Implications. Global Food
Security. 3 (2). pp. 108-117.
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tích hợp theo khu vực địa lý. Một số phân khúc giảm sút, do
ảnh hưởng từ việc các thương lái truyền thống nhường chỗ cho
các chợ bán buôn đô thị và các cửa hàng chuyên bán buôn và
cung cấp dịch vụ logistics. Sự phát triển ổn định của cơ sở hạ
tầng như đường sá và kho dự trữ, trong những thập kỷ qua đã
cải thiện đáng kể tình hình giao thông, vấn đề thông tin và chia
sẻ kiến thức đối với ngành nông nghiệp.

Các chuỗi giá trị do thị trường dẫn dắt cũng tiếp tục thay
đổi. Vai trò của khu vực tư nhân rất quan trọng, vì quy mô đầu
tư và kiến thức cần thiết vượt quá khả năng cung cấp của chính
phủ. Công nghệ thông tin mới đã được áp dụng cho việc chế
biến và phân phối hiệu quả hơn đối với các sản phẩm thực
phẩm, để bảo đảm chất lượng và an toàn, cũng như cho việc
thực thi hợp đồng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm
cũng được đưa ra trong các chuỗi cung ứng thực phẩm và
thương mại nông nghiệp. Những thay đổi này tạo thành một
chu trình phản hồi tích hợp từ bàn ăn đến trang trại, với các hợp
đồng hướng dẫn sản xuất cho nông dân.

Sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng là một hệ thống sản
xuất - thu mua đặc biệt được sử dụng để giải quyết những thách
thức về logistics. Hình thức này thường được sử dụng trong
sản xuất rau và hoa quả. Do tính chất dễ hỏng, nên rất cần sự
phối hợp để bảo đảm giao hàng kịp thời từ nhà sản xuất đến
các cửa hàng bán lẻ bằng phương tiện phù hợp như kho lạnh.
Sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng giúp bảo đảm chất lượng
sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường đô thị phân khúc cao
và thị trường xuất khẩu, thường thông qua việc cung cấp cho
nông dân sự hỗ trợ kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu về an toàn
thực phẩm. Trong sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng, nông
dân và người mua thỏa thuận trước về khối lượng, chất lượng,
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thời gian giao hàng, yếu tố đầu vào được sử dụng và giá cả. Tại
châu Á, rau quả được sản xuất và đưa ra thị trường thông qua
hợp đồng sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng lên46.

Những thay đổi lớn đã xuất hiện nhưng hầu như không
nhận được sự chú ý, ngay cả trong các chuỗi giá trị thực phẩm
thiết yếu. Một nghiên cứu gần đây về ba nước (Bănglađét, Ấn
Độ và Trung Quốc)47 của ADB và Viện Nghiên cứu chính sách
lương thực quốc tế đã ghi nhận sự chuyển đổi các chuỗi giá trị
của gạo và khoai tây. Đó là sự gia tăng nhanh chóng của các siêu
thị, các cơ sở kho lạnh hiện đại, các nhà máy gạo lớn và tiểu
thương là nông dân sử dụng công nghệ cơ giới hóa và thâm
dụng yếu tố đầu vào. Trong những năm gần đây, độ bao phủ
của công nghệ thông tin và truyền thông tại các khu vực nông
thôn chính là động lực thay đổi quan trọng trong kinh tế nông thôn.

Mặc dù tỷ lệ “giá trị gia tăng nông nghiệp” trực tiếp trong
GDP đã giảm, nhưng “giá trị gia tăng kinh doanh nông nghiệp”
(bao gồm các chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và thực phẩm, như
các dịch vụ vận chuyển, logistics và phân phối) đã tăng đáng
kể trong 2-3 thập kỷ qua. Ví dụ, tại Inđônêxia, giá trị gia tăng
kinh doanh nông nghiệp năm 2014 tương đương 70% giá trị gia
tăng nông nghiệp. Mở rộng kinh doanh nông nghiệp không chỉ
cải thiện giá trị gia tăng, mà còn thu hút được lao động dư thừa
ở nông thôn.

Quá trình đô thị hóa và gia tăng lực lượng lao động nữ
cũng đóng vai trò quan trọng trong mở rộng kinh doanh

46. Otsuka, K., Y. Nakano, and K. Takahashi, 2016. Contract Farming in
Developed and Developing Countries. Annual Review of Resource Economics. 8
(1). pp. 353–376.

47. Reardon, T., et al. 2012. The Quiet Revolution in Staple Food Value
Chains: Enter the Dragon, the Elephant, and the Tiger. Manila: ADB.
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nông nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy, do tắc nghẽn giao thông
đô thị, thời gian làm việc dài và nhiều phụ nữ đi làm, nên cư
dân đô thị có xu hướng đánh giá cao các thực phẩm tiện lợi, dẫn
đến tăng chi tiêu cho các thực phẩm đã chế biến.

4.7. Mở rộng nền kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn

Trước đây, các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp ở nông
thôn đóng vai trò rất quan trọng ở châu Á. Đa dạng hóa theo
hướng thu nhập phi nông nghiệp khiến các hộ gia đình đa dạng
hóa rủi ro thu nhập từ các nguồn khác nhau. Theo các nghiên
cứu về hộ gia đình châu Á trong những năm qua, đa dạng hóa
thu nhập đã góp phần đáng kể giúp các hộ gia đình nông thôn
ứng phó với rủi ro. Điều này đặc biệt đúng đối với các hộ gia
đình ở các vùng nông nghiệp ít tiềm năng và không có hệ thống
tưới tiêu. Nông nghiệp chắc chắn là một lĩnh vực nhiều rủi ro.
Thời tiết thay đổi đột ngột, bệnh cây trồng, thiệt hại do sâu bọ
và động vật, tổn thất sau thu hoạch và biến động giá cả có thể
tàn phá sản lượng và doanh thu. Hiện tại chưa có đủ các biện
pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại.

Khi châu Á tiếp tục chuyển đổi, nền kinh tế phi nông
nghiệp ở nông thôn đã trở thành một động lực quan trọng, góp
phần hội nhập kinh tế nông thôn và thành thị. Ngành nông
nghiệp sử dụng nhiều đất đai, do đó hoạt động sản xuất nông
nghiệp thường diễn ra ở khu vực nông thôn. Các ngành công
nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao thường phát triển ở
khu vực thành thị hoặc ngoại ô. Chênh lệch thu nhập giữa cư
dân nông thôn (nông dân) và cư dân thành thị (công nhân nhà
máy và nhân viên văn phòng) có xu hướng tăng. Khu vực phi
nông nghiệp ở nông thôn góp phần thu hẹp khoảng cách thu
nhập này.
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Trong lịch sử, khu vực phi nông nghiệp ở nông thôn đóng
vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp48. Khi các nền
kinh tế chuyển đổi từ công nghiệp nhẹ sang công nghiệp nặng,
nền kinh tế phi nông nghiệp phát triển mạnh mẽ ban đầu sẽ
thúc đẩy công nghiệp nhẹ, sau đó mở rộng sang nhiều ngành
công nghiệp khác. Ví dụ, ở Nhật Bản, các ngành công nghiệp
quan trọng trong thời kỳ trước chiến tranh, đặc biệt là sản xuất
tơ lụa, quay và dệt xuất khẩu lụa tơ tằm, xuất phát từ các nhà
máy kiểu tiểu thủ công ở nông thôn. Thương nhân địa phương
có vai trò lớn trong truyền tải thông tin thị trường và công nghệ.
Đài Loan (Trung Quốc) (phát triển các doanh nghiệp vừa và
nhỏ) và Trung Quốc đại lục (các doanh nghiệp nông thôn và
làng xã) đã chứng minh các ngành công nghiệp ở nông thôn có
thể hội nhập thành công vào các nền kinh tế đô thị như thế nào.
Ở Nam Á, ngành công nghiệp trồng bông đóng vai trò quan
trọng đối với kinh tế nông thôn cho đến thế kỷ XIX. Ngày nay,
ngành này đang được hồi sinh.

Phát triển khu vực phi nông nghiệp cần thiết vì mở ra cơ
hội việc làm cho lao động nông thôn, làm chậm quá trình di cư
thành thị - nông thôn, thúc đẩy phân phối thu nhập công bằng
hơn và giảm nghèo ở nông thôn. Chẳng hạn, ở Philíppin, tỷ lệ
việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn đã tăng từ 35% năm 1983
lên 41% vào năm 2003. Lực lượng lao động nông thôn đã rời khỏi
nông nghiệp vì công việc trong ngành phi nông nghiệp có thu
nhập cao hơn.

48. Estudillo, J. P., T. Sonobe, and K. Otsuka. 2007. Development of
the Rural Non-Farm Sector in the Philippines and Lessons from the East
Asian Experience. In Balisacan, A. M., and H. Hill, eds. The Dynamics of
Regional Development: The Philippines in East Asia. Cheltenham: Edward Elgar.
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Nông nghiệp đang giảm tầm quan trọng trong thu nhập
hộ gia đình nông thôn - số lượng hộ gia đình châu Á chuyên về
nông nghiệp giảm xuống. Kết quả khảo sát thực địa cho thấy từ
năm 1992 đến 2004, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn chuyên về nông
nghiệp giảm từ 44% xuống 25% ở Việt Nam, 35% xuống 16% ở
Inđônêxia và 27% xuống 19% ở Nêpan49. Thu nhập phi nông
nghiệp chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong thu nhập của hộ gia
đình nông thôn. Hầu hết các hộ gia đình nông thôn kiếm thu
nhập từ nhiều nguồn khác nhau ngoài trang trại.

4.8. Triển vọng

Đã có những thay đổi đáng kể đối với nền kinh tế nông
nghiệp và nông thôn châu Á trong 50 năm qua, nhưng tiến trình
không đồng đều trên toàn khu vực. Khu vực nông nghiệp và
nông thôn châu Á tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn, cả
cũ và mới. An ninh lương thực, dinh dưỡng và an toàn thực
phẩm, đa dạng hóa, việc làm ở nông thôn, hợp nhất đất đai,
củng cố thị trường nông sản và chuỗi cung ứng thực phẩm,
cũng như hội nhập đô thị nông thôn vẫn là những ưu tiên quan
trọng đối với nhiều nước châu Á đang phát triển.

Trong tương lai, các nhà hoạch định chính sách cần tính
đến các cơ hội mới, mối quan tâm mới và hoàn cảnh thay đổi.
Ví dụ, cơ hội để tiếp thu và ứng dụng công nghệ thông tin và
các công nghệ mới khác trong nông nghiệp và nông thôn. Nhân
khẩu học thay đổi, đặc biệt sự già hóa của dân số nông thôn,
phải được nêu trong một phần của chiến lược phục hồi nông thôn.

49. Davis, B., et al. A Cross-Country Comparison of Rural Income
Generating Activities. World Development. 38 (1). pp. 48-63.
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Ảnh hưởng chưa rõ rệt của biến đổi khí hậu, sức ép lên môi
trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên khiến việc hoạch định
và thực hiện chính sách nông nghiệp trở nên cấp bách và phức
tạp hơn.

Cụ thể, những ưu tiên cốt lõi sau đây rất quan trọng để
tiếp tục thực hiện chuyển đổi nông nghiệp và phát triển nông
thôn. Đây là những đặc điểm nổi bật trong số các ưu tiên mới
của ADB về thúc đẩy phát triển nông thôn và an ninh lương
thực theo Chiến lược ADB năm 2030.

Thứ nhất, công nghệ vẫn là động lực chính cho tăng trưởng
năng suất. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẽ diễn ra trên
các hệ thống sản xuất nông nghiệp và trên toàn bộ chuỗi thực
phẩm. Điều này cho phép kết nối nông dân sản xuất nhỏ với thị
trường, đồng thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro khi áp
dụng các công nghệ thông minh mới. Các công nghệ thông
minh về khí hậu (như tưới nhỏ giọt và các giống cây trồng chịu
hạn) đã và đang tiếp tục được phát triển. Các công nghệ thông
minh cũng đang được tăng cường ứng dụng, từ hình ảnh vệ
tinh, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

Thứ hai, cải cách đất đai và quản lý đất đai là một phần
trong kế hoạch hiện nay ở nhiều nước châu Á. Việc thiếu
quyền sử dụng đất rõ ràng cản trở thị trường đất đai và tín
dụng hiệu quả, đồng thời gây khó khăn cho việc hợp nhất đất
đai để cơ giới hóa và tăng năng suất nông nghiệp. Hợp nhất
đất nông nghiệp có thể là một giải pháp quan trọng đối với các
quốc gia thiếu lao động nông thôn và trải qua tình trạng già
hóa nông dân.

Thứ ba, cải thiện chuỗi giá trị thực phẩm và kinh doanh
nông nghiệp sẽ hỗ trợ thúc đẩy thương mại nông nghiệp. Điều
này đòi hỏi đầu tư nhiều hơn để cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông
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và dịch vụ logistics. Cần tiếp tục nỗ lực để giảm các rào cản
thương mại và cải thiện các dịch vụ hải quan và kiểm dịch đối
với thương mại nông nghiệp.

Thứ tư, các tiêu chuẩn an toàn và dinh dưỡng thực phẩm
phải được phát triển và thực thi trên toàn bộ hệ thống thực
phẩm. Chính sách công và đầu tư cần phải chú ý nhiều hơn đến
vấn đề an toàn và dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng là mối quan
ngại nhiều chiều với những tác động dai dẳng qua nhiều thế hệ.
Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi sự tham gia và hỗ trợ tích cực
của nhiều bên liên quan, trong đó có chính phủ, cộng đồng, khu
vực tư nhân và gia đình.

Thứ năm, các vấn đề méo mó giá cả nông nghiệp còn tồn
đọng cần được giải quyết. Điều này giúp cải thiện tính minh
bạch trong chi tiêu chính phủ và hiệu quả phân bổ nguồn lực.
Nhiều quốc gia châu Á đang đi theo hướng này, bao gồm bước
chuyển dịch từ trợ cấp giá lương thực sang trợ cấp thu nhập có
mục tiêu cho các hộ nghèo.

Thứ sáu, những thách thức mới nảy sinh phải được giải
quyết, bao gồm bảo vệ hệ sinh thái đối với tài nguyên rừng, đất
và nước; quản lý môi trường đối với tình trạng ô nhiễm không
khí, đất và nước; và khả năng phục hồi khí hậu đối với các vấn
đề hạn hán, lũ lụt và nhiễm mặn. Nông nghiệp cũng có thể góp
phần giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách quản lý rừng và
đất tốt hơn cũng như áp dụng phương thức sản xuất nông
nghiệp cácbon thấp.

Cuối cùng, hoạch định và thực thi chính sách phát triển
nông nghiệp và nông thôn phải được tích hợp tốt hơn vào các
chiến lược phát triển quốc gia nhằm mục tiêu tăng trưởng cân
bằng, bao trùm và bền vững hơn.



CHƯƠNG 5

TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ
LÀ ĐÒN BẨY CHÍNH

5.1. Giới thiệu

Sự tăng trưởng và phát triển của châu Á trong hơn 50 năm
qua dựa trên những tiến bộ đáng chú ý về công nghệ. Nhật Bản
và NIEs, gồm Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo
và Đài Loan (Trung Quốc), đã sử dụng công nghệ để cải thiện
năng suất và nâng cao mức sống, đạt đến trình độ kinh tế tiên
tiến. Các quốc gia khác cũng đang tiếp bước. Bằng chứng về
quá trình chuyển đổi và bước đi tiên phong công nghệ toàn cầu
của châu Á có thể được nhận thấy trong các sản phẩm hàng hóa
và dịch vụ của khu vực. Châu Á đi đầu trong sử dụng tàu cao
tốc và hiện đang vận hành 3/4 mạng lưới đường sắt cao tốc toàn
cầu. Châu Á chiếm hơn 50% lượng xe ô tô và 75% số rôbốt được
sản xuất trên thế giới, đồng thời xuất khẩu 50% các sản phẩm
công nghệ cao toàn cầu.

Trong lịch sử, châu Á đã phát minh ra nhiều công nghệ
trong phạm vi khu vực, như sản xuất giấy, in ấn, chế tạo thuốc
súng và la bàn. Tuy nhiên, khu vực bắt đầu tụt hậu so với
phương Tây vào thế kỷ XV và khoảng cách ngày càng lớn kể từ
cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu (xem Hộp 5.1). Vì vậy,
châu Á cần phải bắt kịp về công nghệ. Trong quá trình hiện đại hóa
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của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX, cách thức quan trọng nhất để áp
dụng công nghệ là thông qua việc mời các chuyên gia về khoa
học, y học, nông nghiệp và kỹ thuật đến từ châu Âu và Mỹ. Họ
mang đến kiến thức chuyên môn về công nghệ đúc tiền, in ấn,
đường sắt, dệt may và các lĩnh vực khác. Nhật Bản đã đào tạo
các nhà khoa học và kỹ sư của riêng mình, phát triển năng lực
chế tạo tàu hỏa, thép chất lượng cao và vũ khí vào cuối thế kỷ XIX.

Đa phần tiến bộ công nghệ không phải tự động diễn ra,
mà đòi hỏi nỗ lực có tính toán của các doanh nghiệp, giới
nghiên cứu và chính phủ. Các nền kinh tế châu Á đã sử dụng
nhiều kênh và phương pháp khác nhau để thu thập, triển khai
và đổi mới công nghệ: mời chuyên gia, gửi các đoàn công tác
và sinh viên ra nước ngoài, xin giấy phép nước ngoài, nhập
khẩu máy móc, giao thương, thực hiện kỹ thuật đảo ngược (RE),
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nhận hỗ trợ hợp
tác kỹ thuật. Sau khi làm chủ công nghệ được nhập khẩu để sản
xuất hàng hóa và dịch vụ, họ xây dựng năng lực để chuyển từ
áp dụng công nghệ sang đổi mới công nghệ thông qua nghiên
cứu và phát triển.

Để hỗ trợ quá trình này, các chính phủ châu Á đã xây
dựng nguồn nhân lực gồm các kỹ sư, nhà khoa học và giới
nghiên cứu; tạo cho họ cơ hội và động lực để học hỏi và áp dụng
kiến thức của mình. Chính phủ cũng thúc đẩy công nghệ bằng
cách: (i) xây dựng các hệ thống đổi mới quốc gia bao gồm các
trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm quốc gia và
công viên khoa học; (ii) thiết lập khung pháp lý và thể chế, trong
đó có chế độ sở hữu trí tuệ; (iii) hỗ trợ công tác nghiên cứu và
phát triển của khu vực tư nhân và các khoản đầu tư khác có liên
quan thông qua ưu đãi thuế, trợ cấp và tín dụng; (iv) xây dựng
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, trong đó có
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mạng di động và băng thông rộng tốc độ cao; và (v) tạo ra một
môi trường kinh doanh cạnh tranh thúc đẩy đổi mới.

Chương 5 thảo luận về vai trò của tiến bộ công nghệ đối
với quá trình tăng trưởng và chuyển đổi của châu Á. Mục 5.2 đề
cập các mối liên kết về khái niệm và lý thuyết giữa công nghệ và
tăng trưởng kinh tế. Mục 5.3 tóm tắt những thành tựu quan trọng
về tiến bộ công nghệ trong khu vực. Mục 5.4 mô tả các kênh và
động lực chính thúc đẩy áp dụng và đổi mới công nghệ ở châu Á.
Mục 5.5 bàn về kinh nghiệm của các nước. Mục 5.6 trình bày
các xu hướng và bước tiến công nghệ gần đây. Mục 5.7 kết
luận bằng các đề xuất để tiếp tục phát triển, đặc biệt là cách
thức giúp các nền kinh tế có thu nhập trung bình chuyển sang
giai đoạn đổi mới.

Hộp 5.1: Những công nghệ tiên tiến trước đây của châu Á
và bước tụt hậu của khu vực

Châu Á từng tạo ra một loạt các công nghệ trước khi có
giao lưu với phương Tây. Những công nghệ bản địa này
đóng góp cho sự tiến bộ về kinh tế của khu vực vào thiên niên
kỷ thứ nhất và ngay trước thềm thiên niên kỷ thứ hai. Tuy
nhiên, châu Á sau đó đã tụt hậu so với phương Tây về khoa
học và công nghệ bắt đầu từ thời Phục hưng và sau đó, rõ rệt
hơn, từ cuộc Cách mạng công nghiệp ở Anh cuối thế kỷ XVIII.

Những phát minh nổi tiếng nhất và được nói tới nhiều
nhất của châu Á là 4 công nghệ đột phá của Trung Quốc, gồm
sản xuất giấy, từ khoảng năm 100; in sắp chữ; thuốc súng; la
bàn từ khoảng năm 1000. Đây không chỉ là những đột phá
của châu Á mà còn là những đổi mới toàn cầu.

Ở châu Á, các công nghệ nông nghiệp bản địa đã phát
triển theo thời gian khi các xã hội tìm cách phát triển nguồn
cung cấp thực phẩm ổn định cho số dân ngày càng tăng. Kỹ
thuật canh tác, các hệ thống tưới tiêu và quản lý nước quy mô
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lớn, cũng như các chủng loại hạt giống dần được phát triển,
đáng chú ý là sản xuất lúa gạo. Châu Á cũng dần dần cải tiến
các công nghệ xây dựng bằng đá, bê tông, cẩm thạch và các
vật liệu khác, là những sản phẩm ngày nay có thể nhìn thấy
trong các cung điện, nhà thờ Hồi giáo, đền thờ và lăng mộ
còn sót lại từ nhiều thế kỷ trước.

Trong ngành dệt may, châu Á đi tiên phong trong sản
xuất và dệt lụa, khai sinh ra tên gọi tuyến đường thương mại
Trung Á, Con đường tơ lụa, kết nối khu vực với Đông Âu. Sản
xuất lụa đòi hỏi phải thành thạo nghề trồng dâu nuôi tằm
cũng như kỹ thuật kéo sợi và dệt vải. Châu Á cũng tạo ra vải
muslin, một loại vải bông dệt cơ bản, với kỹ thuật dệt có
nguồn gốc từ Bengal và phát triển sang các vùng khác của
châu Á. Sản phẩm dệt được giao thương rộng rãi khắp khu
vực và xuất khẩu sang châu Âu, nhưng sản xuất sụt giảm sau
khi chính sách của thực dân Anh thúc đẩy hàng dệt may được
sản xuất ở Anh.

Cuộc cách mạng công nghiệp của châu Âu được khởi
xướng từ việc ứng dụng khoa học vào sản xuất công nghiệp
để sản xuất thép, tạo ra năng lượng hơi nước, phát triển máy
móc và các vật liệu cải tiến nhờ xử lý hóa học. Công nghệ
cùng với hoạt động thương mại - cả hai lĩnh vực đều được hỗ
trợ bởi các thể chế như luật sáng chế, công ty trách nhiệm hữu
hạn và hệ thống kế toán, cho phép gia tăng sản xuất đều đặn
và đáng kể, đồng thời tăng mức sống ở phương Tây. Khu vực
này có sự chênh lệch lớn so với các khu vực khác trên thế giới.
Châu Á từng chiếm gần 60% sản lượng toàn cầu khi bắt đầu
cuộc cách mạng công nghiệp, nhưng thị phần của khu vực
giảm sút khi các nước phương Tây phát triển mạnh. Đến năm
1960, thị phần của các nước phát triển và đang phát triển ở
châu Á giảm xuống dưới 13% (Chương 1).
Nguồn: ADB
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5.2. Đo lường sự đóng góp của công nghệ vào tăng trưởng

Châu Á đã đạt được những bước tiến ấn tượng về công
nghệ trong 50 năm qua. So với thập niên 1960, phạm vi và chất
lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất đã chứng kiến sự phát
triển phi thường. Xe cộ, máy tính, điện thoại thông minh và các
mặt hàng khác hiện nay đều được sản xuất ở châu Á, nhờ sử
dụng công nghệ hiện diện trong các công cụ máy móc kỹ thuật
số, dây chuyền sản xuất cơ giới hóa và rôbốt. Trong lĩnh vực
dịch vụ, công nghệ thông tin và truyền thông đã cách mạng hóa
cách thức khách hàng thể hiện nhu cầu và cách thức nhu cầu
được thỏa mãn bởi nhà cung cấp. Trong nông nghiệp, châu Á
hưởng lợi từ các công nghệ mới của cuộc Cách mạng Xanh,
trong đó có sự chuyển đổi sang các giống hạt có năng suất cao,
nguyên liệu đầu vào hóa học, cải thiện tưới tiêu và cơ giới hóa
canh tác, làm tăng mạnh năng suất nông nghiệp (Chương 4).

Không dễ dàng để có thể nắm bắt trọn vẹn sự tiến bộ về
công nghệ của châu Á. Không có thước đo chính xác hay duy
nhất nào về trình độ công nghệ của một quốc gia. Có một cách
xác định sự đóng góp của công nghệ vào tăng trưởng là thông
qua khái niệm “năng suất yếu tố tổng hợp”.

Năng suất yếu tố tổng hợp

Hàm sản xuất gộp đưa ra mô hình sản lượng kinh tế - tổng
sản phẩm trong nước (GDP) dựa trên 4 yếu tố đầu vào. Hai yếu
tố hữu hình là vốn (máy móc và thiết bị) và lao động (số lượng
công nhân) được kết hợp với hai yếu tố vô hình là vốn nhân lực
(kỹ năng và kiến thức của công nhân - được đo bằng số năm đi
học như một chỉ số đại diện) và các yếu tố công nghệ và đổi mới
(xem Hộp 5.2). Đóng góp của công nghệ và đổi mới cho tăng
trưởng GDP được coi là “phần dư” sau khi tính toán phần đóng
góp của 3 yếu tố còn lại.
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“Phần dư” này được gọi là năng suất yếu tố tổng hợp
(TFP), chủ yếu đại diện cho những tiến bộ về công nghệ sản
phẩm và công nghệ xử lý, cũng như hiệu quả cao hơn liên quan
đến những cải cách về quản lý, thể chế và chính sách. TFP cũng
bao gồm bất kỳ đóng góp nào khác vào GDP không thông qua
sự tăng (hoặc giảm) về vốn, lao động và vốn nhân lực. Chẳng
hạn, vì vốn nhân lực được đại diện bằng số năm đi học và không
xem xét chất lượng giáo dục và đào tạo, vì vậy chúng được định
lượng như một phần của TFP. Tương tự, một số yếu tố của tiến
bộ công nghệ có thể được đưa vào TFP, trong khi các yếu tố
khác xuất hiện dưới dạng giá trị vốn tăng lên (chẳng hạn như
tư liệu sản xuất đắt đỏ và tinh vi hơn).

Một tranh luận được trích dẫn rộng rãi, đặc biệt nổi bật là
qua bài báo năm 1994 của Krugman mang tựa đề “Lầm tưởng
về phép màu châu Á”1, đề cập bản chất của tăng trưởng mạnh
mẽ ở các nền kinh tế hiệu suất cao của châu Á2. Dựa trên những
phát hiện của hai học giả khác3, Krugman cho rằng hiệu quả
tăng trưởng của châu Á (hay TFP) ở mức thấp, với sự phát triển
chủ yếu dựa vào huy động nguồn lực - vốn và lao động. Theo
ông, mô hình tăng trưởng của châu Á giống như nền kinh tế Liên
Xô và do đó, khó có thể duy trì.

1. Krugman, P. 1994. The Myth of Asia’s Miracle. Foreign Affairs. 1
(November/December). pp. 62-78.

2. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.

3. Young, A. 1995. The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical
Realities of the  East Asian Growth Experience. Quarterly Journal of Economics.
110 (3). pp. 641-680; and Kim, J.-I., and L. J. Lau. 1994. The Sources of Economic
Growth of the East Asian Newly Industrialized Countries. Journal of the
Japanese and International Economics. 8 (3). pp. 235-271.
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Phép so sánh với mô hình Liên Xô không được áp dụng
đúng chỗ. Dựa trên những chức năng của thị trường, các nền

kinh tế châu Á đã huy động thành công nguồn lực trong các
giai đoạn đầu phát triển bằng cách đầu tư vào vốn, được hỗ trợ
tích cực nhờ tiết kiệm cao và thu hút lao động dư thừa nông

thôn, cùng với giáo dục tốt hơn. Đây đã là thành tựu đáng kể
so với kinh nghiệm của các khu vực khác trên toàn cầu. Đối với
nhiều nền kinh tế, do phát triển theo định hướng thị trường,

nên tăng trưởng dựa trên huy động nguồn lực có thể dẫn tới
tăng trưởng dựa trên đổi mới, vượt khỏi quá trình hội tụ, hay
giai đoạn bắt kịp. Đây là hiện tượng đã diễn ra ở châu Á theo

phân tích của ADB (xem Hình 5.1).

Vai trò ngày càng gia tăng của công nghệ ở châu Á

Trong nửa thế kỷ qua, tăng trưởng ở châu Á ngày càng

phụ thuộc vào TFP. Hình 5.1 cho thấy sự đóng góp của 4 yếu tố
đầu vào đối với tăng trưởng trong 3 giai đoạn. Kết quả tính toán
này dựa trên 21 nền kinh tế châu Á. Trong giai đoạn đầu tiên,

1970-1985, tăng trưởng đạt được nhờ tích lũy vốn và tăng đầu
vào lao động, trong khi đó tốc độ tăng trưởng do TFP là số âm.
Sự đóng góp của TFP có thể là số âm do biến số này khó thể

hiện được công nghệ trong máy móc, mà thay vào đó được thể
hiện trong biến số tổng lượng vốn (như đã thảo luận ở trên).
Đây cũng là thời kỳ đặc biệt bất ổn của nền kinh tế toàn cầu

(lạm phát, khủng hoảng dầu mỏ và nợ, cùng với các yếu tố
khác), làm giảm tốc độ tăng trưởng, dẫn đến tăng trưởng TFP
ở mức thấp hơn hoặc là số âm.
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Hình 5.1: Các yếu tố sản xuất đóng góp vào
tăng trưởng GDP tại châu Á

(% tổng đóng góp)

() = âm, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TFP = Năng suất yếu tố tổng hợp.
Lưu ý: Khu vực Trung Á không được đưa vào giai đoạn 1970-1985. Giai đoạn đầu, 21 nền
kinh tế châu Á bao gồm Bănglađét, Brunây, Campuchia, Hồng Công (Trung Quốc), Ấn Độ,
Inđônêxia, Nhật Bản, Lào, Malaixia, Mông Cổ, Mianma, Nêpan, Pakixtan, Trung Quốc,
Philíppin, Hàn Quốc, Xingapo, Xri Lanca, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.
Hai giai đoạn sau bao gồm Ácmênia, Cadắcxtan, Cưrơgưxtan và Tátgikixtan. Năm 2017, 25
nền kinh tế này chiếm 99% tổng GDP của các nền kinh tế thành viên đang phát triển của
ADB cộng với Nhật Bản.
Nguồn: Dự báo dựa trên dữ liệu từ Feenstra, R. C., R. Inklaar và M. P. Timmer, 2015. The
Next Generation of the Penn World Table. American Economic Review. 105 (10). pp. 3150-
3182. http://www.ggdc.net/pwt (truy cập ngày 01/7/2019); and Asian Productivity
Organization (APO). APO Database. https://www.apo-tokyo.org/wedo/measurement (truy
cập ngày 01/7/2020).

Trong giai đoạn thứ hai, 1995-2005, TFP đóng góp tích cực
vào tăng trưởng của một nhóm 25 nền kinh tế, bao gồm khu vực
Trung Á. Sự đóng góp tích cực của TFP bổ sung cho vai trò của 3
yếu tố còn lại, trong đó vốn vẫn là nguồn tăng trưởng quan trọng
nhất. Trong giai đoạn gần đây nhất, 2010-2017, đóng góp của TFP
tiếp tục gia tăng, chiếm khoảng 40% tăng trưởng. Trong suốt 3 giai
đoạn, những cải thiện về nguồn nhân lực đã có đóng góp tích cực.
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Hộp 5.2: Tiến bộ công nghệ và tính toán tăng trưởng

Tầm quan trọng của tiến bộ công nghệ trong thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế được hiểu đúng trong lý thuyết kinh tế.
Các lý thuyết tăng trưởng hiện đại được hình thành trên cơ
sở hàm sản xuất gộp, trong đó tiến bộ công nghệ là một trong
những đầu vào sản xuất quan trọng. GDP của một nền kinh
tế (Y) được xác định bởi 4 yếu tố: công nghệ (A), vốn (K), lao
động (L) và vốn nhân lực (H).

Ví dụ, dạng hàm sản xuất Cobb-Douglas, đã được kiểm
chứng bằng thực nghiệm, giả định lợi nhuận không đổi theo
quy mô vốn, lao động và vốn nhân lực (tăng trưởng của mỗi
yếu tố đầu vào nói trên với tốc độ như nhau sẽ làm tăng sản
lượng ở tốc độ đó), và năng suất cận biên của vốn, lao động
và vốn nhân lực giảm dần (giả định sự thay thế không hoàn
hảo giữa 3 yếu tố này):

(1) Y = A Ka Lb H1-a-b

trong đó 0 <a <1, 0 <b <1 và a + b <1.
Dựa trên hàm sản xuất gộp này, sử dụng vi phân toàn

phần có thể rút ra một công thức “tính toán tăng trưởng” giải
thích sự tăng trưởng GDP dựa trên sự tăng trưởng về công
nghệ, vốn, lao động và vốn nhân lực:

(2) ΔY/Y = ΔA/A + a ΔK/K + b ΔL/L + (1-a-b) ΔH/H
trong đó Δ biểu thị sự thay đổi trong giá trị của một biến

số. Với phương trình này, tốc độ tiến bộ công nghệ (ΔA/A) có
thể được tính là “phần dư” vì tăng trưởng của GDP, vốn, lao
động và vốn nhân lực, cũng như các hệ số co giãn a và b đã
có sẵn trong dữ liệu.

(3) ΔA/A = ΔY/Y - a ΔK/K - b ΔL/L - (1-a-b) ΔH/H
Vốn nhân lực, đại diện cho kỹ năng và kiến thức của lực

lượng lao động, thường được định lượng bằng số năm đi học
trung bình của số dân trong độ tuổi lao động. Ví dụ, các Hình
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5.1 và 5.2 dựa trên công thức tính toán tăng trưởng được thể
hiện bằng phương trình (2).

Như chúng ta có thể thấy từ phương trình (2), tăng trưởng
GDP (ΔY/Y) có thể được củng cố nhờ tiến bộ công nghệ (ΔA/A)
thông qua việc áp dụng và đổi mới công nghệ, chẳng hạn nhờ
đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Các quốc gia cũng có thể
cải thiện mức tăng trưởng GDP bằng cách hỗ trợ tăng trưởng
vốn nhân lực (ΔH/H) nhờ đầu tư vào giáo dục và nâng cao
chất lượng giáo dục. Ngoài ra, theo các mô hình “tăng trưởng
nội sinh” xuất hiện từ giữa thập niên 1980 đến năm 1990, tiến
bộ công nghệ (ΔA/A) là một hàm số của vốn nhân lực (H). Do
đó, dựa trên ý tưởng này, đầu tư vào vốn nhân lực vừa trực
tiếp đóng góp cho tăng trưởng GDP, vừa góp phần vào tiến bộ
công nghệ (ΔA/A), từ đó sẽ dẫn đến tăng trưởng GDP cao
hơna. Đối với các nước đang phát triển, tiến bộ công nghệ
(ΔA/A) có được là nhờ việc áp dụng công nghệ nước ngoài
cộng với các khoản đầu tư vào đổi mới trong nướcb.

Tuy nhiên, về lâu dài, tốc độ tăng dân số (ΔL/L) sẽ chậm
lại và thậm chí sẽ bằng 0 hoặc âm do sự thay đổi nhân khẩu học
(Chương 6), dẫn đến tăng trưởng chậm hơn theo phương
trình (2). Trong trường hợp không có sự gia tăng dân số, tức
là ΔL/L = 0, đóng góp từ sự tăng vốn cho tăng trưởng GDP
cũng sẽ giảm sút vì sự tăng trưởng của vốn (ΔK/K) sẽ giảm.
Điều này là do ΔK/K là tích số của tỷ lệ tiết kiệm (cố định)
(ΔK/Y) và năng suất vốn trung bình (Y/K), mà tỷ lệ vốn trên
mỗi công nhân sẽ tăng do tích lũy vốn, dẫn đến giảm năng
suất vốn cận biên (ΔY/ΔK) cũng như năng suất vốn trung
bình (Y/K). Ngay cả trong trường hợp này, tăng trưởng vẫn
có thể được duy trì và củng cố nhờ tiến bộ công nghệ (ΔA/A)
và tăng trưởng vốn nhân lực (ΔH/H).
a. Lucas, R. E., Jr. 1988. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary
Economics. 22 (1). pp. 3-42; Romer, P. 1990. Endogenous Technological Change. Journal of
Political Economy. 98 (5). pp. S71-S102; Grossman, G. M., and e. Helpman. 1991. Innovation
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and Growth in the Global Economy. Cambridge, MA and London: The MIT Press; and Aghion,
P., and P. Howitt. 1997. Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: The MIT Press.
b. Comin, D., and B. Hobijn. 2010. An Exploration of Technology Diffusion. American
Economic Review. 100 (5). pp. 2031-2059.
Nguồn: ADB.

Hình 5.2 phân tích sự tăng trưởng của hai nhóm nền kinh
tế trên thế giới trong các thập niên kể từ thập niên 1960. Đóng
góp của TFP là 28% đối với các nền kinh tế đạt mức thu nhập cao
từ khởi điểm là thu nhập trung bình, trong khi đóng góp của TFP
chỉ chưa đến 10% ở các nền kinh tế giữ nguyên mức thu nhập
trung bình. Kết quả này cho thấy cải tiến lớn về công nghệ và
hiệu quả cao hơn thực sự cần thiết để phát triển từ mức thu nhập
trung bình đến mức thu nhập cao, vượt qua thách thức thu nhập
trung bình (hay còn gọi là “bẫy thu nhập trung bình”).

Hình 5.2: Đóng góp vào tăng trưởng trên thế giới
giai đoạn 1960-2014
(% tổng đóng góp)

TFP = Năng suất yếu tố tổng hợp.
Lưu ý: Các tính toán bao gồm cả các nền kinh tế châu Á và ngoài châu Á, và là tổng hợp của
một phân tích qua từng thập niên. Các nền kinh tế giữ nguyên thu nhập trung bình đã duy trì
mức này trong suốt thập niên, trong khi các nền kinh tế chuyển sang thu nhập cao hơn đã bắt
đầu thập niên với mức thu nhập trung bình và đến cuối thập niên chuyển sang thu nhập cao.
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Số lượng các nền kinh tế cũng thay đổi theo thập niên. Đối với nhóm “giữ nguyên thu nhập
trung bình”, khoảng 40 nền kinh tế được thống kê cho mỗi thập niên. Đối với nhóm “chuyển
từ thu nhập trung bình sang thu nhập cao”, số lượng dao động từ 14 nền kinh tế trong thập
niên 1970 đến 4 nền kinh tế trong thập niên 1980.
Nguồn: ADB. 2017. Asian Development Outlook 2017: Transcending the Middle-Income Challenge. Manila.

5.3. Tiến bộ công nghệ của châu Á
Có thể sử dụng 3 yếu tố đại diện để thể hiện bước phát triển

của công nghệ trong khu vực: (i) độ phức tạp trong sản phẩm
xuất khẩu của một quốc gia, (ii) số lượng bằng sáng chế, và (iii)
số lượng rôbốt được sản xuất và bán để sử dụng trong sản xuất.

Độ tinh vi của sản phẩm

Về mặt hữu hình, tiến bộ công nghệ của châu Á có thể thấy
được từ những hàng hóa sản xuất của khu vực và từ những
hàng hóa mà châu Á có thể xuất khẩu đến các thị trường cạnh
tranh toàn cầu nhờ mở cửa giao thương. Vào thập niên 1960,
châu Á chủ yếu sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản, các hàng
hóa cơ bản và các sản phẩm công nghiệp nhẹ như dệt may.
Những sản phẩm này có hàm lượng công nghệ và kỹ năng thấp,
tuy nhiên đã đánh dấu bước chân đầu tiên trên nấc thang công
nghiệp hóa. Kể từ đó, châu Á đã làm chủ những công nghệ
phức tạp hơn để sản xuất các loại hàng hóa tinh vi hơn, ví dụ
như các thiết bị điện, xe cộ, máy tính, điện thoại thông minh và
máy công cụ. Chẳng hạn, khoảng 56% ô tô trên toàn thế giới
ngày nay được sản xuất ở châu Á4. Hiện tại, 2 công ty điện thoại
thông minh hàng đầu trên toàn cầu xét về doanh thu đặt trụ sở
tại Trung Quốc và Hàn Quốc, và 8/10 doanh nghiệp hàng đầu
thế giới thuộc về châu Á.

Có những khác biệt rõ rệt về công nghệ sản xuất áo sơ mi
và công nghệ sản xuất máy tính, nhưng để đánh giá một cách

4. OICA. 2018. Production Statistics. http://www.oica.net/category/
production-statistics/2018-statistics/.



TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ LÀ ĐÒN BẨY CHÍNH  233

hệ thống mức độ tinh vi trong năng lực sản xuất và theo đó là
công nghệ của một quốc gia thì cần có các thước đo chi tiết hơn.
Sử dụng khái niệm về độ phức tạp của sản phẩm có thể hữu ích
trong trường hợp này. Chỉ số về độ phức tạp của sản phẩm
được tính toán và sau đó được áp dụng thành trọng số trong cơ
cấu xuất khẩu của một quốc gia5. Các tính toán được dựa trên
giá trị gia tăng của xuất khẩu, không phải tổng giá trị xuất khẩu.
Điều này có nghĩa là một quốc gia không nhận được điểm số
và/hoặc tỷ lệ đóng góp cao đối với các sản phẩm mà họ chỉ lắp
ráp các thành phần phức tạp nhưng lại được nhập khẩu. Hình 5.3
cho thấy phân phối các mặt hàng xuất khẩu dựa trên mức độ
phức tạp của sản phẩm đối với một số nền kinh tế châu Á. Trục
tung biểu thị tỷ lệ đóng góp của mỗi nền kinh tế trong tổng xuất
khẩu của châu Á theo nhóm sản phẩm trên cơ sở giá trị gia tăng.
Trục hoành mô tả 13 nhóm sản phẩm được sắp xếp từ độ phức
tạp thấp (bên trái) đến độ phức tạp cao (bên phải).

5. Có 4 bước để tính toán Hình 5.3. Thứ nhất, độ phức tạp của sản
phẩm được tính toán. Độ phức tạp đối với sản phẩm “A” dựa trên hai tiêu
chí: (i) tính phổ biến, đó là số lượng các nền kinh tế xuất khẩu A; nếu có ít
hơn các nền kinh tế xuất khẩu, thì A được coi là phức tạp hơn; và (ii) tính đa
dạng, đối với một nền kinh tế xuất khẩu A, đó là số lượng các loại sản phẩm
khác (không phải A) mà nền kinh tế xuất khẩu. Nếu nền kinh tế xuất khẩu
sản phẩm A lại xuất khẩu nhiều loại sản phẩm khác, thì sản phẩm A được
coi là phức tạp hơn. Kết hợp hai tiêu chí (i) và (ii) tạo ra một chỉ số về độ
phức tạp của sản phẩm cho tất cả các hàng hóa được giao dịch trên toàn cầu.
Thứ hai, chỉ số này được áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu của 10 nền kinh
tế được thể hiện trong Hình 5.3. Tổng xuất khẩu của châu Á (từ 24 nền kinh
tế) cũng được tính toán cho các sản phẩm. Thứ ba, xuất khẩu được chia thành
13 nhóm sản phẩm (hàng dọc). Và thứ tư, đóng góp của mỗi nền kinh tế
trong tổng xuất khẩu châu Á cũng được tính toán. Trong toàn bộ cách tính
này, chỉ sử dụng giá trị xuất khẩu gia tăng, không phải giá trị xuất khẩu, và
chỉ dành cho các sản phẩm được sản xuất công nghiệp.
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Hình 5.3: Mô hình “đàn nhạn bay” trong xuất khẩu của châu Á
(trung bình giai đoạn 2013-2017)

TQ = Trung Quốc.
Lưu ý: Dữ liệu thuộc về các mặt hàng xuất khẩu được sản xuất công nghiệp trên cơ sở giá trị
gia tăng, tính trung bình cho giai đoạn 2013-2017. Dữ liệu về yếu tố đầu vào và đầu ra được sử
dụng để tính giá trị gia tăng. Trục y mô tả tỷ lệ đóng góp của một nhóm sản phẩm thuộc mỗi
nền kinh tế trong tổng xuất khẩu tất cả các nhóm sản phẩm của châu Á. Tổng xuất khẩu của
châu Á được tính trên cơ sở 24 nền kinh tế. Trục x đại diện cho các nhóm sản phẩm được sắp
xếp theo mức độ phức tạp tăng dần như sau: (i) da và giày dép; (ii) hàng dệt may; (iii) sản xuất
chưa được phân loại vào đâu và tái chế; (iv) gỗ và các sản phẩm từ gỗ; (v) các khoáng sản phi
kim loại khác; (vi) kim loại cơ bản và kim loại chế tạo; (vii) thực phẩm, đồ uống và thuốc lá;
(viii) cao su và nhựa; (ix) thiết bị điện và quang học; (x) bột giấy, giấy, in ấn và xuất bản; (xi)
hóa chất và sản phẩm hóa học; (xii) máy móc, chưa được phân loại vào đâu; và (xiii) thiết bị
vận tải.
Nguồn: Uớc tính dựa trên dữ liệu từ Liên hợp quốc. US Comtrade Database. https://comtrade.un.org/
data (truy cập ngày 01/7/2019); and ADB. Multi-Regional Input-Output Database (truy cập ngày
01/7/2019).
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Một điểm cao gần phía bên phải của biểu đồ cho thấy một
tỷ lệ lớn trong xuất khẩu của một nền kinh tế là sản phẩm phức
tạp. Chẳng hạn, Nhật Bản có tỷ lệ cao các mặt hàng phức tạp
nhất (thiết bị hoặc phương tiện vận tải) ở cột ngoài cùng bên
phải biểu đồ (xem Hình 5.3a). Nhiều nền kinh tế xuất khẩu sản
phẩm điện và điện tử số lượng lớn, nổi bật là Trung Quốc, có
số lượng tăng đột biến các sản phẩm có độ phức tạp ở mức
trung bình cao (nhóm sản phẩm ix). Một sự tăng đột biến khác
xảy ra đối với nhóm thực phẩm và đồ uống ở cột thứ 7, đặc biệt
là ở các nền kinh tế có thu nhập trung bình xuất hiện trong
Hình 5.3b.

Nhìn chung, Hình 5.3 cho thấy các nền kinh tế thu nhập
cao có tỷ lệ cao các hàng hóa phức tạp hơn trong cơ cấu xuất
khẩu, trong khi các nền kinh tế thu nhập trung bình có tỷ lệ cao
các hàng hóa có độ phức tạp trung bình. Thực tế này củng cố
mô hình “đàn nhạn bay” thường được sử dụng để biểu thị mô
hình công nghiệp hóa trong khu vực, trong đó khái quát hóa
các mô hình năng động trong phát triển công nghiệp. Trong quá
trình này, các ngành công nghiệp tuần tự dịch chuyển từ các
nền kinh tế tiên tiến sang các nền kinh tế đang phát triển, bắt
đầu từ công nghiệp nhẹ đòi hỏi công nghệ thấp hơn, như sản
xuất giày dép và hàng may mặc. Nhưng đồng thời, chúng ta có
thể nhận thấy sự xuất hiện của thương mại nội ngành bên cạnh
thương mại liên ngành: Hình 5.3 cho thấy các mô hình xuất
khẩu chồng chéo ở từng mức độ tinh vi của sản phẩm. Điều này
chỉ ra rằng, mô hình phát triển “đàn nhạn bay” giữa các nền
kinh tế và giữa các ngành theo thời gian đã phát triển thành
một cơ cấu năng động và phức tạp hơn với các chuỗi giá trị khu
vực và toàn cầu trong phạm vi ngành (Chương 9).
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Số bằng sáng chế

Chủ nhân của một công nghệ mới thu được lợi nhuận
thương mại thông qua đăng ký bằng sáng chế. Do đó, việc
đăng ký bằng sáng chế mới hằng năm là thước đo đánh giá
hoạt động đổi mới. Trong hơn 50 năm qua, các nền kinh tế
hàng đầu châu Á đã chuyển dịch từ việc sử dụng các bằng sáng
chế nước ngoài sang cho ra đời các bằng sáng chế trong nước.

Xu hướng này thể hiện rõ rệt ở số lượng bằng sáng chế
được cấp tại Mỹ (xem Bảng 5.1). Giai đoạn 1965-1969, chỉ có
một trong 10 nền kinh tế nước ngoài được cấp bằng sáng chế
ở Mỹ đến từ châu Á (Nhật Bản), còn lại tất cả các nền kinh tế
khác đều đến từ châu Âu và Canađa. Tuy nhiên, đến năm 2015,
các nền kinh tế châu Á đã chiếm 4/5 nền kinh tế hàng đầu
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc);
Ấn Độ xếp thứ 10. Hơn nữa, nếu tính tổng số bằng sáng chế
được cấp (trong nước và nước ngoài theo Hiệp ước hợp tác
sáng chế) của mỗi nền kinh tế, thì Trung Quốc đứng đầu thế
giới năm 2018.

Trải qua 5 thập niên, châu Á đã tự chuyển đổi từ việc chủ
yếu áp dụng công nghệ của nước khác sang sáng tạo công nghệ
mới. Các công ty và viện nghiên cứu châu Á ngày càng tăng
cường bảo hộ sở hữu trí tuệ tại thị trường nước ngoài, minh họa
cho việc mở rộng toàn cầu hóa các hoạt động nghiên cứu, phát
triển và kinh doanh thương mại của khu vực.
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Rôbốt

Rôbốt, cùng với máy tính, là một thành tựu đổi mới của
Cách mạng công nghiệp lần thứ ba, nhưng mức độ tinh vi, điều
chỉnh tự động và liên kết mạng ngày càng gia tăng của chúng
mới là trung tâm của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư6.
Rôbốt làm tăng năng suất và tạo ra chất lượng được chuẩn hóa
ở mức cao. Châu Á dẫn đầu thế giới về cả sản xuất và ứng dụng
rôbốt. Nhật Bản là nhà sản xuất lớn nhất, chiếm hơn một nửa
sản lượng rôbốt toàn cầu. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng là
những nước sản xuất hàng đầu. Cả ba quốc gia chiếm khoảng
75% tổng số rôbốt được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2015
(xem Bảng 5.2a).

Tính đến nay, Trung Quốc là quốc gia sử dụng rôbốt mới
nhiều nhất trên toàn thế giới (xem Bảng 5.2b). Gần 138.000 rôbốt
đã được vận chuyển (bán) cho Trung Quốc vào năm 2017. Quả
thực, số lượng rôbốt đã được bán ở Trung Quốc tương đương
tổng số rôbốt của 4 quốc gia mua nhiều rôbốt tiếp theo cộng lại
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Đức). Trong số 15 bên mua nhiều
rôbốt nhất thế giới có 5 nền kinh tế châu Á khác, đó là Đài Loan
(Trung Quốc), Việt Nam, Xingapo, Ấn Độ và Thái Lan.

6. Có 4 cuộc cách mạng công nghiệp: Cách mạng công nghiệp lần thứ
nhất dựa trên sự ra đời của năng lượng hơi nước, thép và việc sử dụng máy
móc từ cuối thế kỷ XVIII; Cách mạng công nghiệp lần thứ hai dựa vào điện
năng và việc sản xuất hàng loạt từ đầu thế kỷ XX; Cách mạng công nghiệp
lần thứ ba với nền tảng là máy tính và rôbốt từ những năm 1960; và Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư căn cứ vào các hệ thống thực - ảo, cảm biến,
trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và khởi đầu từ cuối những năm 2000.
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Bảng 5.2: Rôbốt công nghiệp

... = dữ liệu không có sẵn.
Nguồn: UNCTAD. 2017. Box 3.1 in Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity. Towards
a Global New Deal. Geneva.

Lưu ý: Số lượng được vận chuyển là số lượng hàng được mua/bán trong nền kinh tế; nguồn
mua hàng có thể là nhà sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.
a. Dự báo.
Nguồn: International Federation of Robotics. 2018. Executive Summary: World Robotics 2018
Industrial Robots. Frankfurt am Main.
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5.4. Những phương thức của tiến bộ công nghệ

Tiến bộ công nghệ của châu Á trong 50 năm qua là kết quả
của sự kết hợp các lực lượng thị trường, chuyển đổi cơ cấu, nắm
bắt cơ hội và sự hỗ trợ của chính phủ. Nhìn chung, sự phát triển
của một quốc gia có thể trải qua giai đoạn đầu là tiến bộ và phát
triển công nghệ trên cơ sở ứng dụng, giai đoạn sau là tăng
trưởng dựa trên sự đổi mới của chính mình.

Trong giai đoạn ứng dụng, một quốc gia khai thác lợi thế
“nước đến sau” bằng cách sử dụng các công nghệ đã được phát
triển ở các nền kinh tế tiên tiến. Tiếp nhận công nghệ là một
phương pháp tiến bộ hiệu quả về mặt chi phí vì không cần
“phát minh lại bánh xe”. Có nhiều kênh hoặc mô hình giúp hiện
thực hóa việc ứng dụng. Cấp phép, kỹ thuật đảo ngược, nhập
khẩu máy móc và thương mại nói chung, FDI và hỗ trợ hợp tác
kỹ thuật là những kênh quan trọng để học hỏi và chuyển giao
công nghệ. Giao thương làm tăng năng suất vốn và truyền đạt
thông tin về thị trường. FDI bổ sung cho tiết kiệm và đầu tư
trong nước, tạo điều kiện tích lũy vốn và chuyển giao công nghệ
cũng như kỹ năng quản lý7. Hỗ trợ hợp tác kỹ thuật bao gồm
một loạt các hoạt động tăng cường trình độ tri thức và kỹ năng
công nghệ8.

7. Borensztein, E., J. De Gregorio, and J.-W. Lee. 1998. How Does
Foreign Direct Investment Affect Economic Growth. Journal of International
Economics. 45 (1). pp. 115-135.

8. Comin, D., and B. Hobijn. 2011. Technology Diffusion and Postwar
Growth. In Acemoglu, D. and M. Woodford. NBER Macroeconomics Annual
2010, Volume 25. Chicago: University of Chicago Press; and Sawada, Y., A.
Matsuda, and H. Kimura. 2012. On the Role of Technical Cooperation in
International Technology Transfers. Journal of International Development. 24
(3). pp. 316-340.
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Theo thời gian, khi các quốc gia phát triển và trình độ công
nghệ của họ bắt đầu ngang tầm với các nước tiên tiến, họ phải
tiếp tục đổi mới. Đổi mới có thể dưới hình thức giới thiệu sản
phẩm mới, dịch vụ mới hoặc quy trình mới. Các quốc gia đổi
mới tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển, trang bị
kỹ năng mới cho nguồn nhân lực thông qua giáo dục đại học
và học tập suốt đời, cũng như bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Lợi
ích của quốc gia đầu tiên tiến hành đổi mới sẽ giảm sút khi
những đối thủ của họ bắt đầu tham gia và cạnh tranh hiệu quả
hơn trên thị trường. Đổi mới phải được thực hiện theo cơ chế
“cuốn chiếu”, và cạnh tranh thị trường sẽ tạo ra động lực mạnh
mẽ cho đổi mới thường xuyên.

Ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các nền kinh tế tiên tiến và
các nền kinh tế mới nổi ở châu Á, quá trình tiếp nhận và đổi mới
diễn ra đồng thời. Đổi mới trở nên quan trọng hơn ở giai đoạn
phát triển sau này để duy trì cạnh tranh công nghệ toàn cầu.

Cấp phép

Có thể có được những công nghệ mới bằng cách xin giấy
phép cho sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và các tài sản trí tuệ
khác từ nước ngoài. Sử dụng giấy phép hiệu quả đòi hỏi năng
lực của con người. Các nền kinh tế có thu nhập cao của châu Á
hiện nay sử dụng giấy phép một cách rộng rãi trong quá trình
phát triển, và cùng với các nền kinh tế khác, họ sẽ tiếp tục làm
điều tương tự trong tương lai. Ví dụ, Đài Loan (Trung Quốc)
khởi đầu ngành điện và điện tử vào cuối những năm 1950 với
giấy phép cho các thiết kế chủ chốt từ Nhật Bản. Họ bắt đầu từ
sản xuất công tơ điện và sau đó sử dụng công nghệ đã được cấp
phép để sản xuất tivi.

Nhiều công ty tại Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu áp dụng
mô hình kinh doanh OEM (sản xuất thiết bị gốc) dựa trên
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công nghệ đã được cấp phép, sản xuất các phụ tùng và sản
phẩm do các nhà sản xuất khác bán ra thị trường. Foxconn,
được thành lập vào năm 1974, trở thành công ty OEM lớn nhất
thế giới, hiện đang sản xuất hơn 1/3 sản phẩm điện tử tiêu dùng
toàn cầu, trong đó có cả sản phẩm cho các công ty như Apple
và Nintendo. Nhiều nhà sản xuất tại Đài Loan (Trung Quốc) đã
chuyển từ OEM sang phát triển các thiết kế riêng và marketing
các thương hiệu riêng của mình, như Acer và Asus - một ví dụ
về bước chuyển từ tiếp nhận sang đổi mới công nghệ.

Ngày nay, các quốc gia có thu nhập trung bình sử dụng
rộng rãi giấy phép để tiếp cận các công nghệ. Chẳng hạn, Thái
Lan đã chi 5 tỷ USD để nhập khẩu tài sản trí tuệ vào năm 2018
và Trung Quốc chi 35 tỷ USD. Khi một nền kinh tế phát triển
công nghệ riêng, họ bắt đầu bán giấy phép công nghệ cho các
công ty ở nước ngoài và trở thành bên cấp giấy phép (bên xuất
khẩu/bán giấy phép). Năm 2003, Nhật Bản chuyển từ vị thế một
nước nhập khẩu ròng tài sản trí tuệ (bằng sáng chế, bản
quyền,...) sang nước xuất khẩu ròng, hiện đang xuất khẩu gấp
đôi so với nhập khẩu. Trong khi các nước châu Á khác vẫn giậm
chân ở vị trí nhà nhập khẩu ròng, thì Hàn Quốc có thể sớm trở
thành nước xuất khẩu ròng9.

Tham gia thương mại

Thương mại quốc tế là một động lực quan trọng của tiếp
nhận và đổi mới công nghệ. Nhìn chung, thương mại trực tiếp
đẩy mạnh tiến bộ công nghệ nhờ chuyển giao thông tin chứa đựng

9. Hàn Quốc nhập khẩu tài sản trí tuệ với giá trị 9,9 tỷ USD và xuất
khẩu 7,8 tỷ USD vào năm 2018. Dữ liệu từ WB. World Development
Indicators. https://data.worldbank.org (truy cập ngày 24/6/2019).
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trong hàng hóa vốn nhập khẩu và đầu vào trung gian10. Trên
thực tế, châu Á đã mua công nghệ để sản xuất hàng hóa hiệu
quả, ban đầu nhập khẩu máy móc và công cụ, đồng thời xin
giấy phép sáng chế từ nước ngoài. Do khoảng cách lớn về công
nghệ giữa phương Tây và châu Á trong giai đoạn đầu phát
triển của khu vực, nên những hàng hóa vốn nhập khẩu và đầu
vào trung gian này rất quan trọng giúp châu Á nhanh chóng
đuổi kịp công nghệ của phương Tây và đi sâu vào nghiên cứu
công nghệ.

Xuất khẩu cũng có thể đóng góp vào tiến bộ công nghệ vì
các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tìm hiểu về các công nghệ
nước ngoài thông qua quá trình xuất khẩu cũng như các sản
phẩm cạnh tranh trên các thị trường toàn cầu, thường gọi là
“học hỏi thông qua xuất khẩu”. Hơn nữa, xuất khẩu mang lại
ngoại hối có thể được sử dụng cho đổi mới để tiếp tục xuất khẩu,
ví dụ, nhờ vào mua giấy phép và máy móc. Quá trình lặp đi lặp
lại này cũng có thể giúp nâng cao năng suất tổng thể bằng việc
học hỏi thông qua thực hành.

Thương mại khuyến khích một quốc gia thúc đẩy nghiên
cứu và phát triển cũng như tăng cường năng lực trong các lĩnh
vực có lợi thế so sánh, qua đó tạo điều kiện nâng cấp công nghệ.
Cơ chế năng động này đã diễn ra ở châu Á. Dần dần, các nền
kinh tế hàng đầu châu Á đã sản xuất hàng hóa vốn riêng của
mình, như thiết bị xây dựng và máy móc chính xác, phục vụ cho
cả thị trường trong nước và quốc tế. Một số quốc gia đang trở
thành các nhà cung cấp hàng hóa vốn quan trọng trên toàn cầu.

10 . Grossman, G. M., and E. Helpman. 1991. Trade, Knowledge
Spillovers, and Growth. European Economic Review. 35 (2-3). pp. 517-526; and
Romer, P. 2010. What Parts of Globalization Matter for Catch-Up Growth?
American Economic Review: Papers and Proceedings. 100 (2). pp. 94-98.
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Tăng trưởng cao hơn ở nhiều nước châu Á sau khi tự do
hóa các chính sách thương mại là minh chứng rõ ràng về lợi ích
công nghệ năng động có được từ các chế độ thương mại hướng
ngoại. Một nhược điểm mấu chốt của chiến lược thương mại
tập trung vào thay thế nhập khẩu mà không thúc đẩy xuất khẩu
hiệu quả là không phổ biến được công nghệ, kiến thức và ngoại
hối cần thiết để nhập khẩu hàng hóa vốn và mua lại công nghệ
(Chương 9).

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trở thành một công cụ
quan trọng trong chuyển giao công nghệ, vì các tập đoàn đa
quốc gia (MNC) mang theo những công nghệ mới nhất cũng
như những mô hình kinh doanh mới và bí quyết quản lý. Các
quốc gia có cách tiếp cận FDI khác nhau. Trong khi Nhật Bản
và Hàn Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào cấp phép, nhập khẩu
máy móc và nghiên cứu riêng của họ hơn là FDI, thì các nền
kinh tế tăng trưởng cao khác ở châu Á lại sử dụng đáng kể và
rộng khắp nguồn vốn FDI để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là
trong giai đoạn đầu phát triển. Xingapo tạo môi trường thuận
lợi cho các công ty đa quốc gia về sản xuất, tài chính và logistics.
Đài Loan (Trung Quốc) có cách tiếp cận kết hợp, tận dụng các
công ty đa quốc gia để có các công nghệ chủ chốt, đồng thời xây
dựng năng lực cho các doanh nghiệp trong nước. Cả hai trường
hợp này đều đem lại lợi ích về công nghệ, trong đó nguồn vốn
nhân lực đóng vai trò quan trọng để đạt được lợi ích của nguồn
vốn FDI11.

11. Borensztein, E., J. De Gregorio, and J.-W. Lee. 1998. How Does
Foreign Direct Investment Affect Economic Growth. Journal of International
Economics. 45 (1). pp. 115-135.
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Một số quốc gia có cách tiếp cận tích cực hơn. Malaixia,
Thái Lan và Trung Quốc xây dựng cơ sở sản xuất bằng số lượng
lớn vốn FDI và sử dụng một chiến lược năng động, trong đó có
các đặc khu kinh tế. Liên doanh là công cụ quan trọng khác
phục vụ chuyển giao công nghệ. Trong các thập niên 1960-1980,
nhiều quốc gia cũng nỗ lực tận dụng vốn FDI để xây dựng năng
lực của các doanh nghiệp địa phương đang sử dụng các yêu
cầu hàm lượng nội địa (LCR). Các công ty nước ngoài cần
nguồn hàng nội địa có thể hỗ trợ xây dựng năng lực công nghệ
của các nhà cung cấp trong nước. Tuy nhiên, các công ty nước
ngoài thường nhận thấy nhược điểm của những chính sách này,
đáng chú ý là khi năng lực công nghệ của các doanh nghiệp
trong nước ở dưới mức tiêu chuẩn yêu cầu. Việc sử dụng các
yêu cầu hàm lượng nội địa đã thất bại do mâu thuẫn với các
quy tắc thương mại quốc tế.

Chuyển giao công nghệ thông qua FDI có thể diễn ra theo
cách khó lường. Ví dụ điển hình là việc thành lập ngành may
sẵn ở Bănglađét. Đầu những năm 1970, Hàn Quốc đối mặt với
các rào cản trong xuất khẩu hàng may mặc do hạn chế hạn
ngạch theo Thỏa thuận Đa sợi. Để tránh hạn ngạch, một trong
những công ty lớn của Hàn Quốc là Daewoo đã thành lập một
liên doanh với Desh Garments Limited tại Bănglađét để sản
xuất và xuất khẩu quần áo từ quốc gia này. Để bảo đảm liên
doanh mới có hiệu quả và lợi nhuận, Daewoo đã mời 130 giám
sát viên của Desh đến tập huấn tại cơ sở hiện đại của mình ở
Hàn Quốc. Mục đích rõ ràng là những người được tập huấn sẽ
trở về và áp dụng kiến thức chuyên môn mới thu được cho liên
doanh. Tuy nhiên, không ai đoán trước được rằng, 115 học viên
được tập huấn đã sớm rời Desh để thành lập công ty riêng hoặc
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gia nhập các công ty mới khác ở Bănglađét. Một phần nhờ hoạt
động đào tạo chuyên môn này, ngành may sẵn đã phát triển
nhanh chóng, với sự thống trị của các công ty sở hữu trong nước.
Họ chủ yếu sản xuất cho các thương hiệu quần áo nước ngoài,
nhưng một số công ty đã phát triển các thiết kế và thương hiệu
riêng của mình. Bănglađét hiện là nhà xuất khẩu hàng may mặc
lớn thứ hai trên toàn cầu, sau Trung Quốc.

Viện trợ hợp tác kỹ thuật

Châu Á đã được hưởng lợi từ hoạt động viện trợ hợp tác
kỹ thuật của các nước tiên tiến dành cho các nước kém phát
triển hơn. Hình thức viện trợ này có thể tạo điều kiện cho việc
áp dụng các công nghệ mới và nâng cao khả năng tiếp nhận của
nền kinh tế, từ đó tăng tốc độ áp dụng các công nghệ nước
ngoài khác.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ hợp tác kỹ thuật với
Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số quốc gia Đông
Nam Á theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó có cả việc gửi
chuyên gia đến châu Á cũng như mời sinh viên và thực tập sinh
đến Mỹ.

Theo thời gian, Nhật Bản, châu Âu và Ôxtrâylia đóng vai
trò ngày càng quan trọng trong việc tạo điều kiện chuyển giao
công nghệ cho nhiều nền kinh tế châu Á khác thông qua các
chương trình viện trợ. Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á khác
cũng đang trở thành các nhà tài trợ hỗ trợ kỹ thuật. Viện trợ hợp
tác kỹ thuật là một trong những trụ cột chính của hỗ trợ phát
triển chính thức song phương và đa phương cho châu Á
(Chương 14).

Nghiên cứu gần đây cho thấy mối tương quan tích cực và
có ý nghĩa giữa viện trợ hợp tác kỹ thuật và toàn thể tiến bộ
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công nghệ12. Trong số các kênh khác nhau về chuyển giao công
nghệ quốc tế, thương mại quốc tế có đóng góp lớn nhất, tiếp
đến là viện trợ hợp tác kỹ thuật và FDI.

Kỹ thuật đảo ngược

Trong lịch sử, kỹ thuật đảo ngược là một kỹ thuật phổ
biến để có được công nghệ. Kỹ thuật đảo ngược là hình thức
tháo rời một sản phẩm để tìm hiểu cách thức sản xuất13. Mặc dù
đây là một hình thức áp dụng công nghệ, nhưng đòi hỏi trình
độ kỹ thuật cao. Máy móc và sản phẩm dễ dàng tháo rời, nhưng
hiểu được kỹ thuật và sau đó phát triển kỹ thuật mới là phần
khó. Ngoài ra, đối với một số sản phẩm và vật liệu hóa học thì
không dễ dàng tiến hành biện pháp này.

Ví dụ, người sáng lập Toyota Motors là Kiichiro Toyoda
(con trai của nhà cải cách và sản xuất máy dệt, Sakichi Toyoda)
đã nhập khẩu một chiếc ô tô của Mỹ vào năm 1933 và áp dụng
kỹ thuật đảo ngược để tạo ra chiếc Model A1 đầu tiên vào năm
1935. LG Electronics sản xuất những chiếc đài phát thanh bán
dẫn đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 1958 thông qua kỹ thuật
đảo ngược trên các sản phẩm của Mỹ và Nhật Bản. Thiết bị bán
dẫn sử dụng kỹ thuật đảo ngược của Samsung bắt đầu với
những con chíp RAM động cơ bản tại phòng thí nghiệm nghiên
cứu do công ty thành lập năm 1982. Công ty sau đó đã chuyển
sang sử dụng chíp có dung lượng cao hơn và trở thành công ty

12. Sawada, Y., A. Matsuda, and H. Kimura. 2012. On the Role of
Technical Cooperation in International Technology Transfers. Journal of
International Development. 24 (3). pp. 316-340.

13. Nabeshima, K. 2004. Technology Transfer in East Asia: A Survey.
Trong Yusuf, S., M. Anjum Altaf, and K. Nabeshima, eds. Global Production
Networking and Technological Change in East Asia. Washington, DC: WB.



248  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 5

hàng đầu thế giới. Vào những năm 1970, các công ty khởi
nghiệp ở Đài Loan (Trung Quốc) đã sử dụng kỹ thuật đảo
ngược để học cách sản xuất máy tính. Acer, Mitac và các công
ty địa phương khác ban đầu bán sản phẩm của các công ty máy
tính toàn cầu, chủ yếu là máy tính mini và bộ vi xử lý. Thông
qua các tương tác liên tục với những công ty tiên phong trong
ngành máy tính và tài trợ đào tạo, Acer đã trở thành một
thương hiệu máy tính toàn cầu.

Mặc dù kỹ thuật đảo ngược được coi là kỹ thuật tận dụng
công nghệ, nhưng đây có thể là bước đi quan trọng để chuyển
sang đổi mới thông qua học tập. Khi một công ty có khả năng
thiết kế đảo ngược một sản phẩm và sản xuất phiên bản của
riêng mình, thì sau đó họ có thể chuyển sang cải tiến thiết kế cơ
bản và sản xuất các sản phẩm mới.

Nghiên cứu và phát triển

Khi các nền kinh tế phát triển và tiến gần hơn đến vị thế
tiên phong công nghệ toàn cầu, họ tập trung nhiều hơn vào
đổi mới trong nước. Ở châu Á, nhiều nguồn nhân lực và tài
chính đã được cấp cho phòng thí nghiệm của các công ty và
các viện nghiên cứu công lập. Nhật Bản và Hàn Quốc là
những quốc gia hàng đầu trên thế giới về tỷ lệ đầu tư cho
nghiên cứu và phát triển trên GDP - cả hai quốc gia đều đầu
tư hơn 3% (xem Hình 5.4). Hàn Quốc tăng gấp đôi tỷ lệ này
trong 2 thập kỷ qua và trở thành quốc gia hàng đầu thế giới
trong ngành điện tử. Trung Quốc tăng đáng kể đầu tư cho
nghiên cứu và phát triển trong 2 thập kỷ cho đến năm 2016,
từ 0,5% lên 2% GDP. Hiện tại, tỷ lệ này tương tự Xingapo và
cao hơn Hồng Công (Trung Quốc).
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Hình 5.4: Chi phí nghiên cứu và phát triển
giai đoạn 1981-2016

(% GDP)

TQ = Trung Quốc.
Lưu ý: Dữ liệu là tỷ lệ trung bình trong giai đoạn. Dữ liệu cho giai đoạn 1981-1985 chỉ có của
Nhật Bản và Mỹ. Trong giai đoạn 1996-2000: đối với Cadắcxtan, dữ liệu là của giai đoạn 1997-
2000; đối với Thái Lan, thiếu dữ liệu năm 1998; đối với Hồng Công (Trung Quốc), dữ liệu là
của giai đoạn 1998-2000; và đối với Malaixia, thiếu dữ liệu các năm 1997-1998. Trong giai đoạn
2012-2016: đối với Thái Lan, dữ liệu là của giai đoạn 2013-2016; đối với Ấn Độ, dữ liệu tham
khảo năm 2015; đối với Malaixia, dữ liệu là của giai đoạn 2014-2015; và đối với Xingapo, dữ
liệu là của giai đoạn 2012-2014.
Nguồn: Đối với giai đoạn 1981-1995: OECD. OECD Data. https://data.oecd.org (truy cập ngày
03/7/2019); và đối với giai đoạn 1996-2016: WB. World Development Indicators. https://databank.
worldbank.org/source/world-development-indicators (truy cập ngày 24/6/2019).

Các nền kinh tế có thu nhập trung bình khác ở châu Á gần
đây cũng tăng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển như một
phần của chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy đổi mới. Tại Thái
Lan và Malaixia, tỷ lệ chi tiêu cho nghiên cứu trong GDP đã
tăng gấp 3 lần kể từ cuối thập niên 1990 (xem Hình 5.4). Tại các
nền kinh tế này, nghiên cứu tập trung một phần vào các ngành
công nghiệp nổi bật trong nước. Chẳng hạn, phần lớn chi tiêu
cho nghiên cứu tại Thái Lan dành cho lĩnh vực chế biến thực
phẩm quan trọng, lĩnh vực y tế (nhờ mở rộng nhanh chóng dịch
vụ du lịch y tế) và lĩnh vực ô tô. Tại Ấn Độ, phần mềm công nghệ
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thông tin (IT) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể chi tiêu cho
nghiên cứu và phát triển. Trên thực tế, nhiều công ty nước
ngoài đã thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển tập
trung chủ yếu vào công nghệ thông tin14.

Một phần của hỗ trợ cho nghiên cứu và phát triển cũng
được thực hiện thông qua các tổ chức giáo dục và nghiên cứu
của chính phủ. Các trường đại học chất lượng cao đã phát triển
nhanh chóng tại châu Á trong nửa thế kỷ qua. Trong số 100
trường đại học hàng đầu thế giới về khoa học vật lý và toán học,
có 15 trường thuộc khu vực châu Á15.

Cụm công nghiệp và quần thể đô thị

Học hỏi về công nghệ diễn ra khi các doanh nghiệp sắp
xếp vị trí gần nhau trong các cụm công nghiệp và là một phần
của các khu công nghiệp và công viên công nghệ. Vị trí gần
nhau như vậy tạo ra các ngoại ứng (Marshall) về công nghệ,
chẳng hạn như sự lan tỏa kiến thức giữa các doanh nghiệp
thông qua tương tác chung, tìm nguồn cung ứng các bộ phận
và linh kiện, sự di chuyển của công nhân và áp lực cạnh tranh.
Nhiều cụm công nghiệp phát triển tự nhiên, dựa trên việc tiếp
cận một nguyên liệu thô chủ chốt hoặc việc thành lập một hoặc
nhiều công ty dẫn dắt các công ty liên quan đặt trụ sở gần đó.
Các cụm công nghệ hiện đại thường được bố trí gần các trường

14. Chi tiêu của các trung tâm nghiên cứu và phát triển nước ngoài ở
Ấn Độ thường không được bao gồm trong dữ liệu chi tiêu cho nghiên cứu
và phát triển của quốc gia. Basant, R., and S. Mani. 2012. Foreign R&D
Centers in India: An Analysis of Their Size, Structure and Implications.
Indian Institute of Management Working Paper Series. No. 2012-01-06.
Ahmedabad.

15. Số liệu từ Times Higher Education, World University Rankings 2019.
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đại học và viện nghiên cứu. Nói theo nghĩa rộng, việc tập trung
các ngành công nghiệp bên trong hoặc liền kề các thành phố sẽ
tạo hiệu ứng quần thể đô thị, nơi các công ty có thể dựa vào các
nhà cung cấp hay các công nhân và tiếp cận thị trường. Kết quả
đạt được có thể là lợi tức tăng dần trên quy mô16.

Châu Á có rất nhiều cụm công nghiệp truyền thống và gần
đây, các cụm công nghiệp được thành lập nhờ sự điều phối của
chính phủ. Tại Nhật Bản, Ota Ward ở Tokyo17 và Higashi-Osaka
City là những cụm công nghiệp nổi tiếng dành cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ từ thời trước chiến tranh, sản xuất các bộ
phận/thiết bị chính xác, các khuôn bằng nhựa và kim loại.
Toyota City ở Nhật Bản18 và Ulsan tại Hàn Quốc là những ví dụ
về các cụm công nghiệp ô tô quy mô lớn (Toyota và Hyundai),
thu hút nhiều công ty con và công ty hợp đồng. Các cụm công
nghiệp truyền thống nổi tiếng ở Nam Á là nơi hội tụ lớn nhất
thế giới của các nhà sản xuất bóng đá khâu tay và dụng cụ phẫu
thuật, đều nằm tại Sialkot, Pakixtan. Ấn Độ có rất nhiều cụm
công nghiệp, trong đó có các cụm chuyên về đồ đồng thau ở
Moradabad và hàng dệt kim ở Tirupur. Bengaluru nổi tiếng với
các cụm công nghiệp phần mềm và các ngành công nghiệp dịch
vụ gia công quy trình kinh doanh. Thái Lan cũng là quê hương
của các cụm công nghiệp sản xuất ô tô và ổ đĩa cứng, trong khi
Bănglađét và Campuchia nổi tiếng với hàng may mặc. Công viên

16. ADB. 2019. Asian Development Outlook 2019 Update: Fostering Growth
and Inclusion in Asia’s Cities. Manila.

17. Whittaker, D. 1997. Small Firms in the Japanese Economy. Cambridge,
United Kingdom: Cambridge University Press.

18. Fujita, K., and R. C. Hill. 1993. Toyota City: Industrial Organization
and the Local State in Japan. In Fujita, K., and R. C. Hill, eds. Japanese Cities
in the World Economy. Philadelphia: Temple University Press. pp. 175-202.
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khoa học Hsinchu ở Đài Loan (Trung Quốc) nổi tiếng về phát
triển các thiết bị điện tử. Địa điểm này được lựa chọn vì vị trí
gần kề các cơ sở khoa học và kỹ thuật của hai trường đại học
lớn. Viện Nghiên cứu công nghệ công nghiệp cũng có trụ sở
gần đó và đã hình thành hai trong số ba cơ sở chế tạo chất bán
dẫn lớn nhất thế giới.

Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc là một đô thị công
nghệ cao, nơi có một số công ty lớn nhất và phát triển hơn ở
Trung Quốc. Đây là đặc khu kinh tế đầu tiên và thường được
gọi là Thung lũng Silicon của Trung Quốc. Thâm Quyến là quê
hương của Công ty điện tử Huawei; gã khổng lồ về Internet
Tencent; và đầu tàu về thiết bị viễn thông ZTE. Đại học Thanh
Hoa và Đại học Bắc Kinh ở thủ đô là các cơ sở đào tạo và nghiên
cứu lớn về kỹ thuật và công nghệ, đã hỗ trợ phát triển các công
ty về điện tử và công nghệ, đặc biệt là ở khu công nghệ cao
Zhongguancun (Trung Quan Thôn), Bắc Kinh.

Cạnh tranh thị trường

Cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế là nguyên
nhân chính thúc đẩy tiến bộ công nghệ của châu Á, như đã thảo
luận trong mục về thương mại. Khi xuất hiện cạnh tranh, các
công ty duy trì hoặc tăng vị thế thị trường thông qua áp dụng
các quy trình và sản phẩm mới. Họ có thể tham gia vào các loại
hình mua lại và đổi mới công nghệ.

Ở mức độ cạnh tranh thấp, khi chỉ có một hoặc một vài
công ty thống trị thị trường, có rất ít động lực để đổi mới vì
thị trường đã được bảo đảm. Đây là một vấn đề ở một số quốc
gia nơi các chính phủ độc quyền sở hữu và ngăn chặn cạnh
tranh tư nhân. Chẳng hạn, Ấn Độ quốc hữu hóa các ngành
công nghiệp chiến lược quan trọng và kiểm soát sự tham gia
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của khu vực tư nhân thông qua một hệ thống cấp phép trước
năm 1990.

Để cạnh tranh thị trường thúc đẩy đổi mới, cần có các
chính sách phù hợp, bao gồm các luật về cạnh tranh công bằng,
phá sản, bảo vệ người tiêu dùng và sở hữu trí tuệ. Các chính
sách cạnh tranh nhằm tăng cường quyền tự do lựa chọn của
người tiêu dùng và tự do của doanh nghiệp trong giao thương
và tiếp cận thị trường. Các chính sách này cân bằng hiệu quả
ngắn hạn với hiệu quả dài hạn, hiệu quả kinh tế động với lợi
ích xã hội. Để thúc đẩy cạnh tranh công bằng trên thị trường,
các quốc gia quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của các thể chế
chính phủ và năng lực điều hành quản lý, trong đó có mua sắm
công khai và minh bạch của chính phủ, các biện pháp chống
tham nhũng và quản trị doanh nghiệp.

Cạnh tranh rất quan trọng, nhưng cạnh tranh quá mức có
thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận và ngăn chặn tích lũy vốn cần
thiết để tài trợ cho đổi mới. Vô số các công ty siêu nhỏ và nhỏ
tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt dẫn tới lợi nhuận khiêm
tốn và giảm cơ hội đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Điều
này làm hạn chế việc thành lập các công ty lớn mà có thể mang
lại tính kinh tế theo quy mô. Do đó, một nghiên cứu hiện nay
cho rằng mối quan hệ hình chữ U ngược giữa cạnh tranh và đổi
mới với những mức độ cạnh tranh rất thấp và rất cao đang làm
chậm sự phát triển công nghệ19.

Có thể lựa chọn những công ty có năng lực và tập trung
vào số lượng nhỏ các công ty thông qua cạnh tranh hài hòa, sáp
nhập, mua lại và loại bỏ các doanh nghiệp kém hiệu quả. Ví dụ,

19. Aghion, P., et al. 2005. Competition and Innovation: An Inverted-
U Relationship. Quarterly Journal of Economics. 120 (2). pp. 701-728.
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trong lĩnh vực sản xuất xe máy sau chiến tranh của Nhật Bản,
số lượng nhà sản xuất đã tăng từ con số 5 vào cuối chiến tranh
lên 127 vào năm 1953. Trình độ công nghệ ban đầu rất thấp (hầu
hết các công ty là các xưởng nhỏ), nên có rất nhiều doanh
nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Trong thập niên 1950, một
số công ty hàng đầu đã đầu tư vào máy móc sản xuất tiên tiến
được nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu để sản xuất các thiết kế sáng
tạo. Đến thập niên 1960, thị trường được thống trị bởi 4 tên tuổi
lớn là Honda, Yamaha, Suzuki và Kawasaki, sau này trở thành
những nhà sản xuất xe máy sáng tạo nhất trên toàn cầu20. Như
vậy, cạnh tranh thị trường đã thúc đẩy đổi mới.

Chuyển đổi cơ cấu và tiến bộ công nghệ

Kinh nghiệm của châu Á cho thấy tiến bộ công nghệ là
một phần của quá trình chuyển đổi cơ cấu (chuyển dịch trong
sản xuất và việc làm) từ nông nghiệp sang công nghiệp (đặc
biệt là sản xuất) và dịch vụ.

Quá trình chuyển đổi ban đầu gắn với năng suất nông
nghiệp được cải thiện thông qua nghiên cứu thích ứng và
chuyển giao công nghệ trên các môi trường sinh thái khác nhau.
Một ví dụ điển hình quan trọng là Cách mạng Xanh, sáng kiến
phổ biến của các giống lúa gạo và lúa mì hiện đại ở châu Á bắt
đầu từ những năm 1960 (Chương 4). Phân bón hóa học, thuốc
trừ sâu và cơ giới hóa cũng làm tăng năng suất nông nghiệp.

Phát triển công nghệ trong nông nghiệp và sản xuất hỗ trợ
lẫn nhau. Tiến bộ công nghệ trong sản xuất dẫn đến tăng trưởng

20. Yamamura, E., T. Sonobe, and K. Otsuka. 2005. Time Path in
Innovation, Imitation, and Growth: The Case of the Motorcycle Industry in
Postwar Japan. Journal of Evolutionary Economics. 15 (2). pp. 169-186.
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năng suất bền vững và tăng cơ hội việc làm21, phong trào lao
động từ khu vực nông nghiệp chuyển sang khu vực phi nông
nghiệp giúp tăng tiền lương nông nghiệp, thúc đẩy sử dụng
công nghệ tiết kiệm lao động. Năng suất nông nghiệp được cải
thiện nhờ sử dụng các yếu tố đầu vào hiện đại như máy móc,
phân bón hóa học và thuốc trừ sâu do khu vực phi nông nghiệp
sản xuất22. Gần như không thể hiện đại hóa nông nghiệp ở các
nước châu Á đông dân trừ khi công nghiệp hóa được tiến hành
cùng với phát triển nền nông nghiệp23.

5.5. Kinh nghiệm quốc gia về chính sách công nghệ

Kinh nghiệm và chiến lược nâng cấp công nghệ tại châu Á
rất đa dạng. Như đã thảo luận phía trên, một số quốc gia phụ
thuộc nhiều hơn vào FDI. Các quốc gia khác cũng áp dụng các
chính sách công nghiệp có mục tiêu (Chương 2). Trong bất cứ
trường hợp nào, tiếp nhận và đổi mới công nghệ đòi hỏi những
nỗ lực thận trọng cùng với sự hỗ trợ của năng lực xã hội và khả
năng tiếp thu mới có thể thành công. Vốn con người là một yêu
cầu cốt lõi để áp dụng công nghệ. Chuyển sang những quy
trình và sản phẩm mới đòi hỏi các chính sách hỗ trợ của chính
phủ về cơ sở hạ tầng, các thể chế về học tập và nghiên cứu, cũng
như bằng sáng chế để bảo vệ sự đổi mới. Hai trong số các động
lực quan trọng nhất của tiến bộ công nghệ là chế độ đầu tư và

21. Hayashi, F., and E. C. Prescott. 2008. The Depressing Effect of
Agricultural Institutions on the Prewar Japanese Economy. Journal of Political
Economy. 116 (4). pp. 573-632.

22. Hayami, Y., and V. W. Ruttan. 1985. Agricultural Development: An
International Perspective. Baltimore và London: Johns Hopkins University Press.

23. Watanabe, T. 1992. Asia: Its Growth and Agony. Hawaii: Hawaii
University Press.
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thương mại tự do cùng với cạnh tranh thị trường. Tất cả những
yếu tố này thuộc chiến lược quốc gia về công nghệ và đổi mới.

Nhật Bản

Mặc dù có truyền thống phát triển công nghệ trong nhiều
lĩnh vực ở thời kỳ trước chiến tranh, nhưng Nhật Bản phụ thuộc
nhiều hơn vào nhập khẩu công nghệ nước ngoài thông qua cấp
phép và các phương thức khác trong suốt quá trình phục hồi và
phát triển sau chiến tranh, sau đó tăng cường chuyển sang đổi
mới. Trình tự này được mô tả trong Hình 5.5 và có thể thấy tương
tự ở các quốc gia khác. Trong giai đoạn đầu khi các công ty tư
nhân áp dụng công nghệ, Chính phủ Nhật Bản đóng vai trò mấu
chốt trong nhập khẩu công nghệ và đưa ra các quy định áp dụng
nghiêm ngặt (với những hạn chế ngoại hối chặt chẽ).

Hình 5.5: Áp dụng và đổi mới công nghệ tại Nhật Bản
giai đoạn 1956-1988

(%)

Nguồn: Aoki, S., et al. 2011. The Role of the Government in Facilitating TFP Growth during
Japan’s Rapid-Growth Era. In Otsuka, K., and K. Kalirajan, eds. Community, Market, and State
in Development. London: Palgrave Macmillan.



TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ LÀ ĐÒN BẨY CHÍNH  257

Khung chính sách này, được khởi xướng từ năm 1950
thông qua Luật Đầu tư nước ngoài, đã được sử dụng để áp
dụng có chọn lọc các công nghệ quan trọng. Các quy định liên
quan đến Luật Đầu tư nước ngoài dần được nới lỏng và hầu
như được gỡ bỏ vào năm 1968, khi nhu cầu về công nghệ nhập
khẩu của các ngành công nghiệp trong nước tăng mạnh và
không còn khan hiếm ngoại hối.

Dần dần, các công ty đầu tư mạnh hơn vào nghiên cứu và
phát triển để nâng cao trình độ công nghệ. Mặc dù tỷ lệ dành
cho nghiên cứu và phát triển của Nhật Bản ít hơn so với các
nước phát triển khác, nhưng chính phủ lại đầu tư nhiều vào
thành lập các tập đoàn nghiên cứu và phát triển cộng với hỗ trợ
nghiên cứu khoa học và công nghệ trên quy mô rộng hơn.

Hàn Quốc

Hàn Quốc đi lên từ một quốc gia nghèo với trình độ phát
triển công nghệ ở mức thấp vào đầu những năm 1960 để trở
thành trung tâm đổi mới hàng đầu về điện tử, hóa chất, ô tô và
các ngành công nghiệp khác. Sự chuyển đổi này dựa trên ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ từ nước ngoài mà theo thời gian đã
trở thành nền tảng cho đổi mới của Hàn Quốc. Yếu tố quan
trọng trong quá trình chuyển đổi quốc gia là vai trò can thiệp
tích cực của nhà nước trong thúc đẩy sự phát triển dựa trên
công nghệ. Chính phủ có vai trò quyết định trong việc cung cấp
vốn nhân lực và tạo động lực để nâng cấp công ty. Thay vì dựa
vào FDI, Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy sự phát triển của các
tập đoàn lớn, được gọi là chaebol, đầu tư nhiều vào vốn vật chất
và đổi mới. Việc sử dụng thận trọng chiến lược thương mại
định hướng xuất khẩu vừa giúp bảo vệ các ngành công nghiệp
non trẻ, vừa thúc đẩy các công ty cạnh tranh trên thị trường
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nước ngoài. Sự hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt là việc tiếp cận tài
chính giá thấp và ngoại hối, đều gắn liền với hoạt động xuất
khẩu. Với những hỗ trợ đó, các công ty được tạo điều kiện nâng
cấp quy trình và công nghệ sản phẩm.

Từ những năm 1980, chính phủ chuyển trọng tâm sang
đổi mới. Chính phủ thiết lập một chương trình nghiên cứu và
phát triển quốc gia vào năm 1982 và cấp tín dụng thuế để
khuyến khích nghiên cứu và đào tạo công nhân ở các công ty.
Khu vực tư nhân hưởng ứng chính sách này. Tỷ lệ nghiên cứu
và phát triển của doanh nghiệp so với nhập khẩu công nghệ
tăng từ 2,5 vào năm 1981 lên 10 vào đầu những năm 1990, và
tổng đầu tư nghiên cứu và phát triển đã tăng từ dưới 1% GDP
năm 1981 lên gần 3% vào năm 200524. Trong giai đoạn này, tỷ lệ
nghiên cứu do chính phủ tài trợ giảm so với khu vực tư nhân
vì chính phủ trở thành cơ quan điều phối hỗ trợ.

Xingapo

Trong 5 thập kỷ qua, hệ thống đổi mới quốc gia của
Xingapo đã chuyển từ sử dụng công nghệ sang sáng tạo công
nghệ. Sự thay đổi này trải qua 4 giai đoạn liên tiếp: (i) học cách
sử dụng công nghệ được chuyển giao tới Xingapo thông qua
các công ty đa quốc gia; (ii) các công ty trong nước thích ứng và
cải tiến công nghệ nhập ngoại; (iii) đổi mới cả sản phẩm và quy
trình bằng cách đầu tư vào nghiên cứu và phát triển; và (iv) tiên
phong đổi mới công nghệ.

Chính phủ có vai trò quan trọng trong định hình tiến bộ
công nghệ nhanh chóng của Xingapo trong thời gian gần đây.

24. Chung, S. C. 2007. Excelsior: Excelsior: The Korean Innovation
Story. Issues in Science and Technology. 24 (1). pp. 1-11.
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Trong hai thập niên 1970 và 1980, nền kinh tế Xingapo chủ yếu
dựa vào công nghệ của các công ty đa quốc gia. Tập quán này
đã thay đổi vào thập niên 1990 với việc thành lập Ủy ban khoa
học và công nghệ quốc gia và ra mắt 2 kế hoạch công nghệ quốc
gia 5 năm. Cùng với đầu tư vào nghiên cứu và phát triển khu
vực công, trong những năm 2000 chính phủ cũng tập trung xây
dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu và thu hút đầu tư nghiên cứu
và phát triển của khu vực tư nhân. Chính phủ đã phát triển Kế
hoạch khoa học và công nghệ quốc gia lần thứ 3 thời kỳ 2001-
2005, chú trọng hơn vào kinh doanh công nghệ cao và nghiên
cứu cơ bản tiên tiến trong khoa học đời sống cũng như công
nghệ thông tin và truyền thông25.

Trung Quốc

Những nỗ lực của Trung Quốc trong tiếp cận công nghệ
cũng trải qua một số giai đoạn khác nhau khi chuyển từ quốc
gia tiếp nhận sang quốc gia đổi mới. Sau khi thành lập nước
Trung Quốc mới vào năm 1949, nước này đã phát triển công
nghệ chủ yếu dựa vào nhiều nguồn nước ngoài. Liên Xô ban
đầu đóng vai trò quan trọng cho đến khi rút các cố vấn vào năm
1960. Các nước phương Tây và Nhật Bản trở thành các nhà cung
cấp chủ chốt sau công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc
cuối thập niên 1970. Công nghệ được tiếp nhận thông qua việc
mua bán máy móc tiên tiến và các nhà máy theo phương thức
“chìa khóa trao tay”, cũng như thông qua cấp phép, tư vấn

25. Wong, P.K., and A. Singh. 2008. From Technology Adopter to
Innovation: Singapore. In Edquist, C., and L. Hommen, eds. Small Country
Innovations System: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe.
Cheltenham, United Kingdom and Northampton, MA: Edward Elgar.
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kỹ thuật và hợp tác kỹ thuật. Năm quốc gia tiên tiến, gồm Mỹ,
Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh, đã cung cấp hầu hết các công
nghệ ở Trung Quốc26.

Chuyển giao công nghệ thông qua FDI và các thị trường
trở thành chiến lược trọng tâm mới kể từ năm 1985. Năm này,
chính phủ đã khởi xướng cải cách chính sách khoa học và công
nghệ, trong đó có thúc đẩy sự tương tác giữa các trường đại học
và các ngành công nghiệp. Chính phủ bắt buộc liên doanh giữa
các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tạo điều kiện
chuyển giao công nghệ cho nền kinh tế trong nước. Từ năm
1995, chính phủ tăng cường thúc đẩy khoa học và công nghệ
trong nước bằng cách cung cấp các ưu đãi thuế cho các công ty
để thành lập các bộ phận nghiên cứu và phát triển. Năm 2006,
“đổi mới trong nước” được nêu thành ưu tiên chiến lược. Một
loạt các chiến lược nghiên cứu và phát triển đã được nhấn mạnh
trong các kế hoạch 5 năm tiếp theo27. Kế hoạch phát triển công
nghệ quốc gia quy mô lớn hơn mang tên “Made in China 2025”
(Sản xuất tại Trung Quốc năm 2025) được thông qua vào năm
2015 để tăng hàm lượng nội địa trong các lĩnh vực công nghệ
cao, như ô tô, điện tử, rôbốt, hàng không…, đang bị các công ty
nước ngoài thống trị.

Những chính sách này đã tăng đầu tư của Trung Quốc vào
nghiên cứu và phát triển với tốc độ tăng trưởng trung bình
hằng năm là 18,7% trong giai đoạn 2000-2018. Trung Quốc đã trở
thành một trong các quốc gia chi tiêu lớn nhất thế giới cho

26. Fu, X., W. T. Woo, and J. Hou. 2016. Technological Innovation
Policy in China: The Lessons, and the Necessary Changes Ahead. Economic
Change and Restructuring. 49 (2-3). pp. 139-157.

27. Wu, Y. 2012. Trends and Prospects in China’s Research and
Development Sector. Australian Economic Review. 45 (4). pp. 467-474.
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nghiên cứu và phát triển, đã xây dựng một trong những đội ngũ
nghiên cứu và phát triển quốc gia lớn nhất. Đây là một lực lượng
khoảng 4,2 triệu nhà nghiên cứu toàn thời gian năm 201828.

Ấn Độ

Ấn Độ phát triển từ nền kinh tế thâm dụng lao động sang
nền kinh tế có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ
thông tin, thuốc gốc cùng các ngành khác. Ấn Độ trở thành
trung tâm toàn cầu về dịch vụ phần mềm xuất khẩu và dịch vụ
hỗ trợ bằng công nghệ thông tin29. Ngành công nghiệp phần
mềm và dịch vụ hỗ trợ bằng công nghệ thông tin hiện nay cung
cấp khoảng 8% sản lượng của Ấn Độ và chiếm 137 tỷ USD trong
giá trị xuất khẩu30.

Sau khi giành độc lập, Ấn Độ bắt tay vào chiến lược công
nghiệp hướng nội, tập trung vào thay thế nhập khẩu và bảo vệ
các doanh nghiệp trong nước (thường là doanh nghiệp nhà
nước). Việc tiếp thu công nghệ diễn ra hạn chế, ngoại trừ từ
Liên Xô. Từ giữa những năm 1980, Ấn Độ bắt đầu theo đuổi
chính sách định hướng thị trường và mở cửa ra toàn thế giới.
Điều này diễn ra vào thời điểm công nghệ thông tin đang phát
triển ồ ạt trên toàn thế giới với sự gia tăng mạnh mẽ số lượng
máy tính được sử dụng trong các công ty và có sự dịch chuyển
từ máy tính lớn sang máy tính cá nhân. Các công ty công nghệ

28. National Bureau of Statistics of China. Various years. China Statistical
Yearbook. http://www.stats.gov.cn/english/Statisticdata/AnnualData/ (truy
cập ngày 04/9/2019).

29. Dịch vụ phần mềm là sự hỗ trợ theo nhu cầu dành cho các doanh
nghiệp, trong khi các sản phẩm phần mềm, như Microsoft Word hoặc Stata,
là các gói chung được bán cho khách hàng.

30. India Brand Equity Foundation (IBEF). IT and ITeS. https://www.
ibef.org/download/it-ites-feb-2019.pdf; and IBEF. https://www.ibef.org
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thông tin hàng đầu của Ấn Độ, như Infosys, được thành lập
trong giai đoạn này và nhanh chóng mở rộng hoạt động31. Đồng
thời, Ấn Độ tăng cường đào tạo kỹ sư và các nhà khoa học ứng
dụng, đặc biệt là thông qua Viện Công nghệ Ấn Độ. Đến cuối
thập niên 1980, Ấn Độ có gần 150.000 kỹ sư thành thạo tiếng
Anh tốt nghiệp hằng năm. Năm 1985, Texas Instruments trở
thành công ty nước ngoài đầu tiên thành lập trung tâm nghiên
cứu phần mềm công nghệ thông tin, có trụ sở tại Bengaluru.

Chính phủ Ấn Độ đã thành lập các khu công nghệ phần
mềm và tự do hóa việc sử dụng các kết nối vệ tinh ở cấp độ
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc truyền dữ liệu thường
xuyên và với chi phí thấp. Nhập khẩu phần cứng đã được tự
do hóa và miễn thuế cho các nhà xuất khẩu phần mềm. Những
thay đổi về hạ tầng và chính sách thương mại như trên, kết hợp
với sự chênh lệch khổng lồ về tiền lương giữa các kỹ sư ở Ấn
Độ và Mỹ, đã tạo ra một dòng chảy ồ ạt về gia công phần mềm
đổ vào Ấn Độ những năm 1990. Chênh lệch múi giờ 12 tiếng
tạo điều kiện cho sự thay đổi này, cho phép kết hợp một ngày
làm việc 24 giờ.

Cùng với các dịch vụ phần mềm, Ấn Độ đã phát triển một
ngành công nghiệp quan trọng trong các dịch vụ hỗ trợ bằng
công nghệ thông tin, còn được gọi là thuê ngoài quy trình kinh
doanh (BPO) hoặc quản lý quy trình kinh doanh (BPM).
Internet cho phép thực hiện tại nước ngoài các hoạt động văn
phòng (back-office) (như quản lý tài khoản khách hàng và sao

31. Infosys và Tech Mahindra lần lượt được thành lập vào năm 1981
và năm 1986. HCL Technologies chuyển sang phần mềm vào năm 1991. TCS
được thành lập sớm hơn nhiều, vào năm 1968. Wipro khởi đầu là một công
ty rau quả vào năm 1945, sau đó chuyển sang công nghệ thông tin từ cuối
những năm 1970.
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chép hồ sơ y tế) và hỗ trợ khách hàng trực tiếp (như các trung
tâm tổng đài và hỗ trợ trò chuyện trực tuyến). Những hoạt động
này bắt đầu khi American Express (công ty thẻ tín dụng)
chuyển các hoạt động văn phòng sang Ấn Độ vào cuối những
năm 1980. Hoạt động này tiếp tục phát triển hơn khi General
Electric thực hiện động thái tương tự vào cuối những năm 199032.

Thái Lan

Thập niên 1970, Thái Lan bắt đầu xây dựng ngành sản
xuất dựa trên nguồn vốn FDI, mang lại công nghệ cần thiết. Một
ưu tiên là lĩnh vực ô tô, ngành mà chính phủ đặt ra mục tiêu
nâng cấp công nghệ và yêu cầu hàm lượng nội địa (LCR) để
phát triển một cơ sở cung ứng trong nước. Hội đồng Đầu tư
đưa ra một loạt các ưu đãi về tài chính cho đầu tư và sau này là
cho đổi mới33.

Thập niên 1980, Chính phủ Thái Lan bắt đầu xây dựng
cơ sở hạ tầng nghiên cứu công lập. Trung tâm kỹ thuật di
truyền và công nghệ sinh học quốc gia được thành lập vào
năm 1983, 3 năm sau thành lập Trung tâm công nghệ vật liệu
và kim loại quốc gia và Trung tâm công nghệ máy tính và điện
tử quốc gia. Năm 2003, Trung tâm công nghệ nano quốc gia là
trung tâm thứ tư được tiếp tục thành lập. Đến đầu những năm
2010, bốn trung tâm này đã tuyển dụng hơn 2.000 nhà nghiên
cứu. Cơ quan đổi mới quốc gia được thành lập năm 2003, cung
cấp các khoản tài trợ và các khoản vay ưu đãi cho những dự
án về đổi mới.

32. Athreye, S. 2005. The Indian Software Industry and Its Evolving
Service Capability. Industrial and Corporate Change. 14 (3). pp. 393-418.

33. OECD. 2013. Innovation in Southeast Asia. OECD Reviews of
Innovation Policy. Paris.
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Năm 2014, Chính phủ Thái Lan công bố kế hoạch “Thái
Lan 4.0”, là tầm nhìn dẫn dắt đất nước bước vào cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư. Chiến lược này gắn kết chặt chẽ
với một chương trình hạ tầng đồ sộ ở phía đông nam Băng Cốc,
mang tên Hành lang kinh tế phía Đông. Chính phủ đặt mục tiêu
nâng cấp các ngành: công nghiệp sản xuất ô tô thế hệ tiếp theo,
du lịch y tế dành cho người giàu, nông nghiệp và công nghệ
sinh học, đổi mới thực phẩm, rôbốt, không gian vũ trụ, logistics
và hàng không.

Malaixia

Malaixia tập trung chú trọng khoa học và công nghệ trong
hoạch định kinh tế từ năm 1986 theo Chính sách khoa học và
công nghệ quốc gia lần thứ nhất, là một phần của Kế hoạch
Malaixia lần thứ 5 giai đoạn 1986-1990. Tiếp theo, vào năm 1991,
Tầm nhìn 2020 được đặt ra - thiết lập một khuôn khổ cho nền
kinh tế dựa vào tri thức trong tương lai.

Kế hoạch Malaixia lần thứ 10 giai đoạn 2011-2015 đưa ra
một khuôn khổ tập trung hơn cho việc quản lý khoa học - công
nghệ và bao gồm Unit Inovasi Khas (UNIK), một bộ phận đổi
mới đặc biệt thuộc Văn phòng Thủ tướng, để hợp nhất chính
sách đổi mới. UNIK giúp thương mại hóa nghiên cứu của các
trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công lập; đồng thời
cũng soạn thảo Chính sách đổi mới quốc gia. UNIK hoạt động
song song với Cơ quan đổi mới Malaixia được thành lập vào
năm 2011 để dẫn dắt nghị trình đổi mới của đất nước. Malaixia
khởi xướng một loạt các biện pháp tài chính và phi tài chính để
thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đổi mới cho các doanh
nghiệp trong và ngoài nước34.

34. OECD. 2013. Innovation in Southeast Asia. OECD Reviews of
Innovation Policy. Paris.
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Cadắcxtan

Từ đầu thập niên 2000, Cadắcxtan đã đưa ra các chính
sách và chương trình để phát triển hệ thống công nghệ và đổi
mới quốc gia. Nội dung về tài chính công đã được bổ sung vào
năm 2003 để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp công
nghệ cao và dựa vào tri thức. Quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa đầu
tiên được ra mắt 2 năm sau đó và năm 2006, một sáng kiến lớn
về cơ sở hạ tầng được khởi đầu bằng việc thành lập một công
viên công nghệ thông tin thuộc đặc khu kinh tế35. Hệ sinh thái
đổi mới của đất nước bao gồm một quỹ độc lập, khu công
nghiệp, công viên công nghệ, trung tâm thương mại hóa công
nghệ, trung tâm quốc tế về chuyển giao công nghệ và quỹ đầu
tư mạo hiểm.

5.6. Xu hướng và diễn biến công nghệ gần đây

Mặc dù nhiều nước châu Á đã đạt được tiến bộ đáng kể
trong ứng dụng và đổi mới công nghệ, nhưng gần đây nhiều
công nghệ mới đã xuất hiện trong khu vực cũng như trên toàn
cầu. Tốc độ đổi mới và sự xuất hiện các công nghệ mới đã gia
tăng do lực lượng lao động làm công tác nghiên cứu và phát
triển tăng lên (phần lớn được giải phóng từ các hoạt động khác
đang cho thấy những cải thiện về năng suất) và giữa giới nghiên
cứu và doanh nhân trên toàn thế giới  có sự tương tác lớn hơn
(nhờ những bước tiến đột phá về truyền thông và vận tải). Đổi
mới ngày nay chủ yếu diễn ra trong khu vực dịch vụ. Các nước
châu Á là một phần của những xu hướng mới này, và trên thực
tế dẫn đầu về đổi mới trong một số lĩnh vực.

35. Satpayeva, Z. T. 2017. State and Prospects of Development of
Kazakhstan Innovative Infrastructure. European Research Studies Journal. 20
(2). pp. 123-148.
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Một số ví dụ về các công nghệ mới bao gồm dịch vụ thuê
ngoài quy trình kinh doanh hỗ trợ bằng công nghệ thông tin và
truyền thông, thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, mạng
di động 5G, trí tuệ nhân tạo, rôbốt tinh vi, các công nghệ logistics
mới sử dụng những phương tiện bay không người lái và công
nghệ dựa trên vệ tinh, mạng xã hội và các mô hình kinh tế chia
sẻ như Airbnb và Uber. Các công ty nền tảng, như Amazon,
Google, Facebook và Apple của Mỹ, cũng như Alibaba, Tencent
và Baidu của Trung Quốc, đang thay đổi cách sống của con
người, thay đổi cấu trúc công nghiệp hiện có, tích lũy nguồn tài
chính và nhân lực khổng lồ, tác động tới nền kinh tế và xã hội
toàn cầu.

Trên thực tế, thay vì bị chậm lại, tốc độ đổi mới công nghệ
toàn cầu dường như đang tăng tốc36. Chẳng hạn, trong khi phải
mất khoảng 45 năm để tỷ lệ điện thoại cố định ở Mỹ tăng từ 5%
lên 50%, thì toàn thế giới chỉ mất 9 năm để đạt được tỷ lệ tương
tự đối với điện thoại di động (xem Hình 5.6).

Sự thay đổi công nghệ này được thúc đẩy bởi cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư, dựa trên cuộc cách mạng công
nghệ thông tin - truyền thông và được thúc đẩy bởi sự hội tụ
của đổi mới trong công nghệ kỹ thuật số, vật liệu và sinh học.
Với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các quy trình công
nghiệp được lập trình, tự giám sát và tự thích nghi bằng thiết
bị điện tử để kết nối với máy móc nhà máy. Rôbốt trở nên tinh
vi hơn và khả năng tính toán, trí tuệ nhân tạo và phương pháp
máy học là nền tảng cho những thay đổi này. Những tiến bộ

36. Nghịch lý thay, một số nghiên cứu gần đây cho rằng tăng trưởng
năng suất đang giảm, mặc dù có những lập luận ngược lại. Xem tài liệu
Gordon, R. 2018. Why Has Economic Growth Slowed When Innovation
Appears to Be Accelerating? NBER Working Paper Series. No. w24554.
Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
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mới trong công nghệ nano, vật liệu và di truyền - sinh học cũng
đang tác động đến quá trình đổi mới công nghệ. Bên ngoài nhà
máy, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã chuyển đổi mối liên kết
giữa người sản xuất và người tiêu dùng, cả về cách đánh giá nhu cầu
(ví dụ, thông qua dữ liệu lớn), cách thức thực hiện nhu cầu (thông
qua các thiết bị thông minh) và cách thức cung cấp hàng hóa và dịch
vụ (thông qua Internet và các phương tiện bay không người lái).

Hình 5.6: Tốc độ phổ biến công nghệ

Lưu ý: Số lượng điện thoại di động dựa trên số thuê bao, một người có thể có nhiều hơn 1 chiếc
điện thoại.
Nguồn: WB. World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-
development-indicators (truy cập ngày 02/8/2019); CEIC Data. Global Database. https://
www.ceicdata.com/en (truy cập ngày 13/8/2019); Statista. Industry Indicators. https://
www.statista.com/markets (truy cập ngày 13/8/2019); International Telecommunications Union.
World Telecommunications and ICT Indicators Database. https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx (truy cập ngày 13/8/2019); and Our World in Data.
Water Use and Stress. https://ourworldindata.org/water-use-sanitation (truy cập ngày 13/8/2019).

Một số nước châu Á đang dẫn đầu về đổi mới trên một số
lĩnh vực. Nhật Bản đứng đầu về rôbốt, một phần do sự sụt giảm
trong lực lượng lao động. Hàn Quốc hiện là nước sản xuất thiết bị
bán dẫn lớn nhất. Trung Quốc đã trở thành quốc gia hàng đầu
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thế giới trong các lĩnh vực như mạng di động 5G, thương mại
điện tử và trí tuệ nhân tạo. Ấn Độ là quốc gia lớn trên thế giới
về ngành công nghiệp phần mềm.

Châu Á cũng là cái nôi của nhiều đổi mới sáng tạo, thiết
thực mang tính bản địa, góp phần cải thiện cuộc sống hằng ngày.
Ví dụ, Gojek của Inđônêxia khởi nghiệp là một công ty cung cấp
dịch vụ xe ôm nhưng đã vươn lên trở thành một công ty dịch vụ
hàng đầu về ứng dụng di động theo yêu cầu, cung cấp một loạt
các dịch vụ bao gồm vận chuyển, logistics, thanh toán và giao đồ
ăn. Một công ty đổi mới nổi tiếng khác là Grab, được thành lập
tại Malaixia và đã trở thành ứng dụng đi xe chung thống trị trên
khắp khu vực Đông Nam Á.

Ấn Độ và Philíppin đã thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ
thông tin và truyền thông cùng với lực lượng lao động thông thạo
tiếng Anh để có thể trở thành nhà cung cấp lớn về dịch vụ thuê
ngoài quy trình kinh doanh (BPO). Tại Philíppin, khu vực BPO hiện
chiếm 6% GDP và 4,2% việc làm chính thức. Các dịch vụ BPO có
tay nghề thấp đang phát triển thành các dịch vụ cao cấp như an
ninh mạng, đàm phán tín dụng tinh vi, dịch vụ pháp lý và kế toán,
phân tích dữ liệu và các ứng dụng công nghệ thông tin mới. Nhiều
quốc gia Trung Á ngày nay xây dựng chiến lược quốc gia để phát
triển các ngành công nghiệp công nghệ tài chính, các trung tâm
logistics tinh vi và kinh doanh nông nghiệp dựa trên công nghệ.

Sự phát triển công nghệ châu Á dựa trên mô hình “đàn
nhạn bay” đã và đang thay đổi. Các quốc gia hiện có cơ hội nhảy
vọt từ các giai đoạn phát triển công nghệ thấp hơn đến đỉnh cao.
Công nghệ kết nối các quốc gia thông qua thương mại, FDI,
chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng di chuyển của lao động
(Chương 9). Thách thức cốt lõi của các nước châu Á đang phát triển
là phải theo kịp tốc độ tăng tốc của tiến bộ công nghệ toàn cầu
và tận dụng các cơ hội đang có (xem Hộp 5.3).
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Hộp 5.3: Sự hỗ trợ của ADB cho công nghệ kỹ thuật số

Một yếu tố nòng cốt trong Chiến lược 2030 của ADB là
kết hợp công nghệ tiên tiến và ý tưởng mới vào thực tiễn hoạt
động. Nhóm công nghệ phát triển kỹ thuật số đang hỗ trợ 7
nhóm ngành (giáo dục, năng lượng, tài chính, y tế, giao
thông, đô thị và nước) và 8 nhóm chuyên đề (biến đổi khí hậu
và quản lý rủi ro thiên tai, bình đẳng giới, quản trị và quản lý
công, phát triển xã hội, môi trường, phát triển nông thôn và
an ninh lương thực, hợp tác và hội nhập khu vực, và hợp tác
công - tư) trong việc chia sẻ ý tưởng và kiến thức trong các
hoạt động.

Hình hộp: Các dự án công nghệ kỹ thuật số của ADB
(cho vay và viện trợ) theo ngành, giai đoạn 2010-2018
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ICT = Công nghệ thông tin và truyền thông.
Lưu ý: Có 105 khoản cho vay và viện trợ trong giai đoạn 2010-2018 cho các dự án công nghệ
kỹ thuật số. Tỷ lệ phần trăm là tỷ lệ của từng lĩnh vực/ngành trong số 105 dự án.

Nhóm công nghệ phát triển kỹ thuật số được thành lập
vào năm 2018 để thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ kỹ
thuật số trong các lĩnh vực và theo các chủ đề. ADB đã hỗ trợ
105 dự án công nghệ kỹ thuật số và 210 dự án hỗ trợ kỹ thuật
trong giai đoạn 2010-2018, và những con số này đang gia tăng,
với tỷ lệ giữa các lĩnh vực ngày càng đa dạng.
Nguồn: ADB.

5.7. Triển vọng

Rõ ràng, thực tế cho thấy các công nghệ mới thúc đẩy tăng
năng suất và tạo nền tảng cho các việc làm được trả lương cao
hơn và tăng trưởng kinh tế ở châu Á. Để tiếp tục đổi mới và áp
dụng các công nghệ mới với mục tiêu tăng trưởng bền vững và
bao trùm, các nhà hoạch định chính sách trong khu vực có thể
tập trung vào 5 ưu tiên.

Thứ nhất, các chính phủ có thể phát triển một đội ngũ cán
bộ có trình độ và kỹ năng về khoa học và công nghệ. Các
chương trình khoa học và toán học vững mạnh ở các trường
trung học là nền tảng cho giáo dục khoa học và kỹ thuật có chất
lượng và đào tạo nghề ở trình độ đại học. Các chính phủ có thể
thúc đẩy phát triển vốn nhân lực bằng cách tăng cường khả
năng di chuyển của người dân giữa các quốc gia. Cần chú trọng
đào tạo và đào tạo lại công nhân, đồng thời khuyến khích
không ngừng học tập.

Thứ hai, các quốc gia có thể đầu tư và quản lý việc mở rộng
cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Internet và điện toán đám mây có thể
được sử dụng để phát triển, chia sẻ và tạo ra những ý tưởng
mới cũng như mở rộng hoạt động kinh tế. Các chính phủ cũng
có thể giúp tăng truy cập băng thông rộng với chi phí thấp và
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thiết lập các chính sách an ninh mạng hiệu quả để bảo đảm bảo
vệ người tiêu dùng và quyền riêng tư.

Thứ ba, các chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu
và phát triển. Điều này có thể được thực hiện thông qua các
viện nghiên cứu công lập, giáo dục đại học, các ưu đãi về tài
chính và thuế dành cho nghiên cứu và phát triển khu vực tư
nhân và các công ty khởi nghiệp về công nghệ. Cần thúc đẩy
liên kết giữa cộng đồng nghiên cứu và doanh nghiệp. Các
chính phủ có thể đưa ra tầm nhìn phát triển công nghệ trong
tương lai, thúc đẩy lợi thế so sánh của một quốc gia và khuyến
khích khu vực tư nhân triển khai cách tiếp cận tập trung và
phối hợp hơn.

Thứ tư, các quốc gia có thể thúc đẩy các thể chế hiệu quả
phục vụ đổi mới. Các chính phủ cần bảo vệ các quyền sở hữu trí
tuệ và thúc đẩy cạnh tranh công bằng; có thể thúc đẩy các công
nghệ mới bằng cách sử dụng những công nghệ này trong việc
cải thiện cung cấp dịch vụ công về giáo dục, y tế, các chương
trình bảo trợ xã hội, dịch vụ hành chính và các lĩnh vực khác.

Thứ năm, các quốc gia phải xem xét tác động của các công
nghệ mới đối với việc làm, bất bình đẳng, quyền riêng tư và
những hậu quả xã hội khác, như tình trạng tội phạm và phân
biệt đối xử dựa trên dữ liệu. Đặc biệt, có những lo ngại rằng các
công nghệ mới, như trí tuệ nhân tạo và rôbốt, có thể gây mất
việc làm trên diện rộng và làm bất bình đẳng thêm sâu sắc.

Có nhiều lý do để lạc quan về tác động của công nghệ tới
việc làm. Một là, các công nghệ mới thường tự động hóa một số
nhiệm vụ cụ thể, không phải toàn bộ công việc. Chẳng hạn, máy
rút tiền tự động (ATM) không thể thay thế giao dịch viên ngân
hàng, nhưng mở rộng vai trò của ngân hàng trong quản lý quan
hệ khách hàng. Hai là, tự động hóa chỉ diễn ra khi khả thi cả về



272  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 5

mặt kỹ thuật và kinh tế. Nhiều công nghệ tinh vi có thể thay
thế những gì con người đã và đang làm, nhưng giá cả quá đắt.
Ba là, nhu cầu gia tăng bù đắp cho số lượng công việc mất đi
do tự động hóa. Việc làm được tạo ra do nhu cầu gia tăng trên
cơ sở năng suất và thu nhập cao hơn có thể bù đắp nhiều hơn
so với tỷ lệ mất việc làm do tiến bộ công nghệ. Điều này rất rõ
ràng khi so sánh việc làm bị mất từ phát minh đầu máy hơi
nước và ô tô với các công việc mới mà những đổi mới công
nghệ này tạo ra. Bốn là, thay đổi công nghệ và tăng trưởng
kinh tế tạo ra các ngành, nghề mới. Nhiều vị trí việc làm mới
đã ra đời từ số hóa, và các loại việc làm mới xuất hiện trong
các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính và các dịch vụ khác. Công
nghệ mới đang được phát triển và sử dụng để giảm thiểu suy
thoái môi trường, góp phần giảm thiểu và thích ứng biến đổi
khí hậu. Trong quá trình này, các công nghệ mới đang đóng
góp vào việc tạo ra việc làm xanh.

Tuy nhiên, các công nghệ mới làm thay đổi những yêu cầu
về kỹ năng và có thể làm tăng thất nghiệp khi một số doanh
nghiệp thu hẹp lực lượng lao động hoặc đóng cửa. Ngoài ra,
những người lao động có tay nghề thấp hơn có thể có mức tăng
lương thấp, từ đó làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập (Chương 11).
Các chính phủ có thể giải quyết những thách thức này bằng
cách bảo đảm người lao động được bảo vệ khỏi tác động tiêu
cực từ công nghệ mới và có thể khai thác các cơ hội mới. Điều
này đòi hỏi phải có hành động phối hợp trong phát triển kỹ
năng, điều tiết lao động, bảo trợ xã hội và phân bổ lại thu nhập.
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6.1. Giới thiệu
Vốn con người và nhân khẩu học là động lực quan trọng

trong phát triển kinh tế. Thay đổi nhân khẩu học ảnh hưởng
đến quy mô dân số, số dân trong độ tuổi lao động và lực lượng
lao động của một quốc gia. Phát triển nguồn nhân lực, kết quả
của việc đầu tư vào giáo dục và y tế, bản thân nó là mục tiêu
mang lại phúc lợi và trao quyền cho người dân, đồng thời là
một nội dung chính trong các Mục tiêu phát triển bền vững.
Cùng với đầu tư vào vốn hữu hình (Chương 7), đổi mới
(Chương 5) và tăng hiệu quả liên quan đến chính sách và cải
cách thể chế (Chương 2), đây cũng là yếu tố quan trọng quyết
định sự tăng trưởng kinh tế, vì đầu tư vào vốn con người sẽ
giúp tăng năng suất lao động và đóng góp cho tiến bộ công
nghệ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc đầu tư vào vốn con
người, được đo lường bằng nhiều chỉ số khác nhau, có liên quan
tích cực tới tốc độ tăng trưởng1.

1. Barro, R., and J.-W. Lee. 2013. A New Data Set of Educational
Attainment in the World, 1950–2010. Journal of Development Economics. 104
(September). pp. 184–198; and Barro, R. 1996. Determinants of Economic
Growth: A Cross-Country Empirical Study. The NBER Working Paper Series.
No. w5698. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
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Năm mươi năm qua, nhờ sự thúc đẩy của đầu tư công, các
chính sách mở rộng tiếp cận và cải cách giáo dục, khu vực châu Á
đang phát triển đã tiến xa hơn trong việc mở rộng nền giáo dục.
Hầu hết các nước châu Á đều đạt được mức độ phổ cập hoặc
tiệm cận phổ cập giáo dục tiểu học. Nhiều quốc gia đạt được
phổ cập hoặc tiệm cận phổ cập giáo dục trung học, giúp mở
rộng đáng kể giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề cũng như giáo
dục đại học.

Khu vực này cũng đã có những bước tiến lớn trong việc
cải thiện sức khỏe của người dân. Tuổi thọ trung bình của khu
vực tăng từ 45 tuổi lên 72 tuổi và tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 5
tuổi giảm 6 lần trong giai đoạn 1960-2018. Những kết quả trên
phần lớn đạt được nhờ việc cải thiện mức sống và sự đầu tư
vào y tế công thông qua các chương trình mục tiêu y tế và tăng
cường hệ thống y tế.

Những thay đổi về nhân khẩu học thông qua ảnh hưởng
của nó đến quy mô dân số, lực lượng lao động và tỷ lệ dân số
sống phụ thuộc - được định nghĩa là số trẻ em dưới 15 tuổi và
người già (trên 65 tuổi) tính trên dân số trong độ tuổi lao động
(15-64 tuổi) - cũng có tác động đến sự phát triển kinh tế. Khi
dân số trong độ tuổi lao động tăng nhanh hơn so với dân số
không thuộc độ tuổi lao động, một quốc gia có thể đạt được lợi
tức nhân khẩu học nếu quốc gia đó có thể tạo ra đủ việc làm để
tuyển dụng những người trong độ tuổi lao động. Mặt khác, già
hóa dân số và giảm dân số trong độ tuổi lao động có thể dẫn tới
gánh nặng dân số và tác động tiêu cực đến tiết kiệm, đầu tư và
tiêu dùng, dẫn tới việc kìm hãm sự tăng trưởng.

Khu vực châu Á đang phát triển ban đầu có tỷ lệ sinh cao,
việc giảm tỷ lệ tử vong ở mọi lứa tuổi và tăng tuổi thọ trung
bình dẫn đến tình trạng gia tăng dân số nhanh chóng và tăng
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tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động. Trong giai đoạn 1960-2018,
dân số trong khu vực tăng từ 1,5 tỷ người lên 4,1 tỷ người (tăng
1,7% hằng năm) và dân số trong độ tuổi lao động tăng từ 855 triệu
người lên 2,8 tỷ người (tăng 2,1% hằng năm). Tỷ lệ dân số trong
độ tuổi lao động tăng cao đã tạo ra lợi tức nhân khẩu học. Tuy
nhiên, nhiều quốc gia hiện đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh giảm,
liên quan đến việc gia tăng thu nhập, đô thị hóa và tăng cường
bình đẳng giới cũng như thách thức của việc già hóa dân số.

Nội dung Chương 6 đi sâu vào các thành tựu của khu vực
châu Á đang phát triển trong việc mở rộng nguồn vốn con người
và thay đổi trong hồ sơ nhân khẩu học, các động lực chính và
đóng góp cho sự tăng trưởng và chuyển đổi của khu vực. Mục
6.2 nghiên cứu tình hình cải thiện kết quả giáo dục ở khu vực
châu Á đang phát triển và các yếu tố ảnh hưởng chính. Mục 6.3
tập trung vào vấn đề y tế. Mục 6.4 xem xét các thay đổi nhân
khẩu học. Mục 6.5 đánh giá lợi tức nhân khẩu học của châu Á.
Cuối cùng, mục 6.6 nhấn mạnh những thách thức trong việc thu
hẹp khoảng cách lớn về vốn con người và việc đáp ứng với quá
trình chuyển đổi nhân khẩu học nhanh chóng diễn ra ở phần lớn
các nước trong khu vực.

6.2. Trình độ học vấn ngày càng tăng
Tăng số năm đi học trung bình

Nửa thế kỷ qua chứng kiến sự gia tăng ấn tượng về trình
độ học vấn trên khắp các nước châu Á đang phát triển. Ở khu
vực này, số năm đi học trung bình của thanh niên trong độ tuổi
20-24 tăng từ 3,5 vào năm 1960 lên 8,9 vào năm 2010 (xem Hình 6.1).
Sự gia tăng rõ rệt nhất (7-10 năm) diễn ra tại 4 nền kinh tế công
nghiệp mới (bao gồm Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc,
Xingapo, Đài Loan (Trung Quốc)) và Bănglađét, Ấn Độ, Inđônêxia,
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Malaixia, Xri Lanca, Thái Lan. Năm 1960, theo số liệu có sẵn, tại
22/29 nền kinh tế châu Á, số năm đi học trung bình ở lứa tuổi
thanh niên chỉ ở mức tối đa 6 năm. Đến năm 2010, chỉ còn 3 quốc
gia có số năm đi học trung bình là 6 hoặc ít hơn. Khu vực châu
Á đang phát triển cũng đạt được những tiến bộ nổi bật trong việc
thu hẹp khoảng cách về giới trong tiếp cận học tập (Chương 12).

Gia tăng tuyển sinh các cấp

Tỷ lệ nhập học gia tăng đặc biệt ở các trường tiểu học và
trung học là lý do dẫn tới sự gia tăng số năm đi học trung bình.
Ở tất cả các cấp giáo dục, tỷ lệ nhập học trung bình của khu
vực châu Á đang phát triển luôn cao hơn nhiều so với khu vực
châu Phi cận Xahara, nhưng thấp hơn Mỹ Latinh và vùng
Caribê, tuy nhiên giữa các nước châu Á vẫn có sự khác biệt lớn
(xem Bảng 6.1)2.

Năm 1970, tại các nước Nam Á, chỉ có 59,3% trẻ em trong
độ tuổi đến trường được đi học tiểu học và tỷ lệ này ở Đông
Nam Á là 71,2%. Vào năm 2018, hầu hết các quốc gia đã đạt
được phổ cập hoặc tiệm cận phổ cập giáo dục tiểu học. Sự tiến
bộ trong giáo dục trung học cũng ấn tượng không kém, mặc dù
khoảng cách vẫn còn đáng chú ý ở Nam Á và Thái Bình Dương.
Tại 3 quốc gia đông dân nhất châu Á, tỷ lệ nhập học gộp bậc
trung học của Trung Quốc tăng từ 27,5% lên 95,0%, Ấn Độ tăng
từ 23,8% lên 73,5% và Inđônêxia tăng từ 18,2% lên 88,9%.

2. Tỷ lệ nhập học ròng là tỷ lệ trên tổng dân số trong độ tuổi đi học
được tới trường. Tỷ lệ nhập học gộp là tỷ lệ tất cả học sinh/sinh viên, bao gồm
cả những người theo học chương trình giáo dục cho người trưởng thành và
học sinh người nước ngoài, trên tổng dân số trong độ tuổi đi học của một quốc
gia (bao gồm cả học sinh người nước ngoài). Theo đó, tỷ lệ nhập học gộp có
thể lớn hơn 100%.



GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ THAY ĐỔI NHÂN KHẨU HỌC  277

 Hình 6.1: Số năm đi học trung bình của dân số
trong độ tuổi 20-24 giai đoạn 1960-2010

TQ = Trung Quốc.
Lưu ý: Trong biểu đồ này, số năm đi học trung bình là số năm trung bình hoàn thành chương
trình giáo dục của dân số trong độ tuổi 20-24 của một nền kinh tế.
Nguồn: Barro, R., and J.-W. Lee. 2013. A New Data Set of Educational Attainment in the World,
1950–2010. Journal of Development Economics. 104 (September). pp. 184-198. For the Barro and
Lee Database version 2.0. http://www.barrolee.com (truy cập ngày 17/4/2019).

Tỷ lệ nhập học đại học cũng được mở rộng, đặc biệt ở
NIEs. Hàn Quốc và Xingapo đã đạt phổ cập hoặc tiệm cận phổ
cập giáo dục đại học trong năm 2017 với tỷ lệ tương ứng là
94,3% và 84,8%, cao hơn so với hầu hết các nước phát triển.
Nhưng nhìn chung, vẫn còn có sự chênh lệch lớn trong tỷ lệ
nhập học ở bậc đại học tại nhiều nước châu Á đang phát triển. Đối
với nhiều nền kinh tế phát triển, tỷ lệ nhập học đại học ở mức cao
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phần nào phản ánh tầm quan trọng ngày càng lớn của giáo
dục đối với người trưởng thành và ở một số quốc gia, tỷ lệ này
cũng thể hiện sự gia tăng số sinh viên quốc tế, đặc biệt là từ
châu Á.

Giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề (TVET) ở châu Á ngày
càng được chú trọng trong những năm gần đây. Các nghiên cứu
cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở một số quốc
gia một phần nhờ vào nỗ lực gắn kết các hệ thống TVET với
chiến lược phát triển kinh tế của các nước này3. Các dữ liệu cho
thấy, nhiều nước châu Á đã thực hiện tốt công tác mở rộng
TVET, nhưng giữa các quốc gia vẫn có sự khác biệt lớn4 do các
yếu tố cung - cầu. Ví dụ, tại Trung Quốc, lĩnh vực sản xuất phát
triển mạnh dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với kỹ năng TVET.

Sự khác biệt lớn về chất lượng giáo dục trong khu vực

Mặc dù khu vực châu Á đang phát triển đạt được tiến bộ
ấn tượng trong giáo dục xét về mặt số lượng, nhưng chất lượng
giáo dục vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Nhiều bằng chứng thực
tế cho thấy chất lượng giáo dục có ảnh hưởng đáng kể đến khả
năng thu nhập của mỗi cá nhân cũng như năng lực cạnh tranh
và tăng trưởng của nền kinh tế5.

3. Cheon, B. Y. 2014. Skills Development Strategies and the High Road
to Development in the Republic of Korea. pp. 213–238. In Salazar-Xirinachs,
J. M., I. Nübler, and R. Kozul-Wright, eds. Transforming Economies: Making
Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development. Geneva: International
Labour Organization–United Nations Conference on Trade and Development.

4. TVET có thể được cung cấp bởi hệ thống giáo dục chính quy thông
qua các trường học, học viện bách khoa hoặc các trường đại học; cũng có thể
được cung cấp tại nơi làm việc thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm
đào tạo tại chỗ, thực tập và học nghề.

5. ADB. 2013. Key Indicators for Asia and the Pacific: Asia’s Economic
Transformation: Where to, How, and How Fast? Manila.



280  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 6

Hai trong số các bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế được công
nhận rộng rãi nhất là Chương trình đánh giá học sinh quốc tế
(PISA) và Chương trình nghiên cứu xu hướng toán học và khoa
học quốc tế (TIMMS) được sử dụng để đánh giá các kỹ năng
nhận thức của học sinh trong độ tuổi 14-15 được chọn ngẫu
nhiên từ các nền kinh tế và từ đó đưa ra các biện pháp đo lường
chất lượng giáo dục. Hình 6.2 thể hiện tỷ lệ học sinh tham gia
các bài kiểm tra này đạt trên 400 điểm (mức kỹ năng cơ bản) và
trên 600 điểm (mức kỹ năng nâng cao) về khoa học và toán học
ở các nền kinh tế châu Á6, trong đó hầu hết là kết quả của năm
2015, còn lại kết quả của một số nước thuộc về các năm 2003,
2007 và 2009. Hình 6.2 cũng thể hiện kết quả của Mỹ và OECD để
có sự so sánh.

Kết quả kiểm tra này cho thấy rằng, giữa các nền kinh tế
châu Á có sự khác biệt lớn về chất lượng giáo dục. Một số nền
kinh tế châu Á có kết quả tốt hơn mức trung bình của OECD ở
cả hai mức điểm trên 400 và trên 600. Trong đó, Xingapo và
Cadắcxtan nằm trong số các quốc gia có thành tích cao nhất ở
cả hai mức điểm. Mặt khác, ở một số quốc gia, có khoảng dưới
50% học sinh tham gia đạt mức điểm trên 400 và dưới 1% đạt
mức điểm trên 600. Mặc dù chưa kiểm chứng được hết nhưng
những kết quả này cho thấy nhiều nền kinh tế châu Á vẫn cần
phải nỗ lực lớn hơn nữa để cải thiện chất lượng giáo dục.

Chính sách công và đầu tư vào giáo dục

Chính sách công đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng
giáo dục. Trong lịch sử, mặc dù giáo dục luôn có tầm quan trọng

6. Chỉ có 2 bang ở Ấn Độ tham gia bài kiểm tra PISA năm 2009 về toán
học, khoa học và đọc hiểu, nhưng sau đó cả 2 bang đều rút khỏi bài kiểm
tra. Tại Trung Quốc, bài kiểm tra PISA chỉ được thực hiện ở 4 tỉnh phát triển
và do đó, kết quả này không đại diện cho cả nước.
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Hình 6.2: Trung bình điểm kiểm tra toán và khoa học
(% học sinh tham gia đạt trên 400 điểm và trên 600 điểm)

OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế; TQ = Trung Quốc.
Lưu ý: Trung Quốc* chỉ bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Quảng Đông. Ấn Độ* chỉ bao
gồm Himachal Pradesh và Tamil Nadu. Điểm kiểm tra được chuẩn hóa trong phạm vi 0-1.000 điểm.
Dữ liệu là điểm của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA)/Chương trình nghiên cứu xu
hướng toán học và khoa học quốc tế (TIMSS) năm 2015, ngoại trừ kết quả của các nước Ácmênia và
Philíppin (TIMSS 2003); Mông Cổ (TIMSS 2007); Adécbaigian, Ấn Độ và Cưrơgưxtan (PISA 2009).
Nguồn: OECD. 2016. PISA 2015 Results in Focus. Paris; OECD. 2010. PISA 2009 Results: Learning
Trends. Paris; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
2016. Trends in International Mathematics and Science Study 2015. Chestnut Hill, MA: TIMSS &
PIRLS International Study Center, Boston College; IEA. 2008. Trends in International Mathematics
and Science Study 2007. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston
College; and IEA. 2004. Trends in International Mathematics and Science Study 2003. Chestnut Hill,
MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
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đặc biệt trong xã hội ở nhiều nước châu Á, nhưng hầu hết chỉ
giới thượng lưu mới được tiếp cận. Ngoại trừ Nhật Bản - là nơi
đưa ra chính sách giáo dục bắt buộc ở bậc tiểu học vào năm
1886 trong thời kỳ cải cách Minh Trị, trong khi đó, chỉ sau Chiến
tranh thế giới thứ hai, các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu
Á mới độc lập mới thấy được sự cần thiết của việc truyền bá
giáo dục trong dân chúng và nhấn mạnh tầm quan trọng của
giáo dục đối với việc tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa.
Có một số nội dung của chính sách công về mở rộng giáo dục
trong nửa thế kỷ qua.

Nội dung thứ nhất là thiết lập quyền tiếp cận giáo dục như
một quyền cơ bản và điều này trở thành một cấu phần chính
trong chiến lược phát triển quốc gia. Nhiều quốc gia châu Á
được thừa hưởng hệ thống giáo dục chắp vá từ thời thuộc địa
với cơ sở vật chất cho đào tạo kỹ thuật hoặc đại học còn hạn chế.
Sau khi giành độc lập, các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra
các kế hoạch và chương trình quốc gia để mở rộng và cải cách
hệ thống giáo dục, ban đầu là một phần của kế hoạch xây dựng
quốc gia và sau đó trở thành yếu tố then chốt của các chiến lược
phát triển. Thời gian đầu, chủ yếu tập trung vào việc công nhận
giáo dục thuộc một phần của quyền công dân (trong Hiến pháp
hoặc luật giáo dục), cải cách chương trình giảng dạy, đào tạo
giáo viên và tăng số lượng trường học ở tất cả các cấp.

Ví dụ, một năm sau cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, Chính
phủ Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch 6 năm (1954-1959) cho việc
giáo dục bắt buộc ở bậc tiểu học. Tại Trung Quốc, chính phủ đã
phát động một chiến dịch lớn để xóa nạn mù chữ, bao gồm cả
việc giới thiệu các ký tự tiếng Trung giản thể. Ở Đông Nam Á,
Hiến pháp Inđônêxia năm 1945 quy định “mọi công dân đều có
quyền được đi học” và Đạo luật Giáo dục của Malaixia năm 1961
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đã đưa ra chương trình giáo dục bắt buộc và miễn phí ở bậc tiểu
học cho tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường. Ở Nam Á, vào
những năm 1950, Ấn Độ bắt đầu cải cách hệ thống giáo dục tinh
hoa của mình bằng cách hướng tới mục tiêu giáo dục tiểu học
miễn phí và bắt buộc cho mọi người dân. Tại Xri Lanca, chính
sách giáo dục miễn phí được đưa ra vào năm 1945 đã cho phép
tất cả trẻ em trong độ tuổi 5-16 được đi học miễn phí.

Nội dung thứ hai là triển khai các chương trình để mở
rộng khả năng tiếp cận giáo dục. Nhiều quốc gia bắt đầu bằng
cách triển khai chương trình tiểu học miễn phí, và sau đó, khi
mức thu nhập tăng lên, sẽ mở rộng tới bậc trung học cơ sở và
trung học phổ thông. Tính đến năm 2018, hầu hết các nền kinh
tế châu Á đang phát triển đã triển khai được ít nhất 9 năm giáo
dục bắt buộc, đa phần là trong độ tuổi 9-12 (xem Bảng 6.2).

Bảng 6.2: Số năm giáo dục bắt buộc
tại khu vực châu Á đang phát triển năm 2018

Nguồn: WB. World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=
world-development-indicators (truy cập ngày 15/11/2019).
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Mặc dù có quyền pháp lý đối với việc đi học, song các
yếu tố về phía cầu, như chi phí tự chi trả cao và chi phí cơ hội
trong việc mất thu nhập do việc đi học, lại vẫn không khuyến
khích được các gia đình có thu nhập thấp hoặc có hoàn cảnh
khó khăn ở một số nước cho con đến trường. Vì vậy, nhiều
quốc gia đã đưa ra chính sách hỗ trợ giáo dục cho các hộ gia
đình này để khuyến khích họ cho trẻ em tới trường. Các chính
sách trợ cấp xã hội bao gồm hỗ trợ bằng tiền mặt, chương trình
dinh dưỡng học đường, cấp học bổng hoặc phiếu trợ cấp giáo
dục. Một ví dụ thành công là Chương trình Học bổng nữ sinh
trung học Bănglađét được phát động vào đầu thập niên 1990,
giúp tăng tỷ lệ đi học của nữ giới và động viên họ tiếp tục học
lên bậc trung học.

Trong những năm gần đây, một số quốc gia châu Á đã mở
rộng hệ thống bảo trợ xã hội và bắt đầu thực hiện các chương
trình hỗ trợ bằng tiền mặt có điều kiện nhằm tăng tỷ lệ đi học
của trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo. Chương trình “4P” của
Philíppin, được WB và ADB hỗ trợ, hiện là chương trình hỗ trợ
bằng tiền mặt có điều kiện lớn thứ tư thế giới, hỗ trợ hơn 10
triệu trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo nhất (trong đó có 20%
là học sinh trung học phổ thông). Chương trình cung cấp các
khoản trợ cấp xã hội cho các hộ gia đình với điều kiện trẻ em
phải được đi học và được kiểm tra sức khỏe định kỳ; các bà mẹ
được chăm sóc trước khi sinh; cha mẹ thường xuyên tham dự
các buổi họp cộng đồng về kỷ luật trẻ theo hướng tích cực, khả
năng sẵn sàng ứng phó thiên tai và quyền của phụ nữ7.

7. WB. 2017. FAQs about the Pantawid Pamilyang Pilipino Program
(4Ps). https://www.worldbank.org/en/country/philippines/brief/faqs-about-the-
pantawid-pamilyang-pilipino-program.
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Nội dung thứ ba là cải cách giáo dục. Điều quan trọng là
cần phải gắn việc phát triển giáo dục với nhu cầu thay đổi của
nền kinh tế và xã hội theo thời gian. NIEs thường là những tấm
gương thành công điển hình. Ví dụ, tại Hàn Quốc, giáo dục tiểu
học trước hết cung cấp cho người lao động những kỹ năng phù
hợp với các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trong thập
niên 1960. Trong những thập niên 1970 và 1980, sự phát triển của
hệ thống giáo dục trung học đã góp phần vào sự phát triển của
các ngành công nghiệp thâm dụng vốn. Vào những năm 1990,
việc mở rộng giáo dục đại học đã đặt nền tảng cho nền kinh tế
dựa trên tri thức ngày càng phát triển của Hàn Quốc. Tại
Xingapo, từ những năm 1980, trọng tâm của chính sách giáo dục
đã chuyển từ tăng số lượng sang cải thiện chất lượng. Chính phủ
Xingapo đã tăng cường giáo dục trung học, phát triển TVET và
mở rộng giáo dục đại học để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
về lao động có kỹ năng cao gắn với hiện trạng nền kinh tế có thu
nhập cao hơn.

Nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện những nỗ lực
tương tự. Trung Quốc bắt đầu mở rộng giáo dục trung học và
tăng cường giáo dục đại học ngay từ những năm 1950 khi áp
dụng mô hình của Liên Xô để phát triển các chương trình
giảng dạy dựa trên khoa học và công nghệ. Cuộc Đại cách
mạng văn hóa giai đoạn 1966-1976 đã phá vỡ toàn bộ hệ thống
giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Năm 1977, Trung Quốc
khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Theo đó, Trung Quốc tiến
hành một loạt các cải cách để hiện đại hóa hệ thống giáo dục,
dẫn đến việc gia tăng nhanh chóng số lượng tuyển sinh đại
học, đặc biệt là từ năm 1999.
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Bảng 6.3: Chi ngân sách cho giáo dục
trong giai đoạn 1970-2018

(% GDP)

… = không có dữ liệu, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, OECD = Tổ chức hợp tác và phát
triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. http://kidb.adb.org (truy cập ngày 01/9/2019); WB. World
Development Indicators. https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-
indicators (truy cập ngày 02/8/2019); và ước tính của ADB. Đối với Đài Loan (Trung Quốc):
Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics.

Ấn Độ được thừa hưởng một hệ thống đại học tương đối
phát triển từ thời thuộc địa. Sau khi giành được độc lập, chính
phủ đã thành lập Học viện Công nghệ Ấn Độ được đánh giá
cao vào năm 1958 và Học viện Quản lý Ấn Độ vào năm 1961.
Trước những lo ngại rằng việc đầu tư vào giáo dục đại học có
thể phải đánh đổi bằng giáo dục cơ bản, Chính phủ Ấn Độ đã
thông qua quyền giáo dục theo Hiến pháp và đưa ra Chương trình
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Sarva Shiksha Abhiyan từ đầu những năm 2000 nhằm tái khẳng
định cam kết của họ đối với giáo dục cho tất cả người dân.

Khu vực Trung Á có một chương trình giảng dạy khoa
học và toán học phát triển mạnh được kế thừa từ thời Xôviết.
Các quốc gia mới độc lập phải trải qua cuộc suy thoái kinh tế
nghiêm trọng vào đầu những năm 1990, buộc họ phải cắt giảm
chi tiêu tài khóa, đặc biệt là cho giáo dục, dẫn đến số lượng và
chất lượng giáo dục ngày càng giảm sút. Từ giữa những năm
1990, chính phủ các nước này đã tiến hành nhiều cuộc cải cách,
bao gồm hiện đại hóa chương trình giảng dạy, sử dụng ngôn
ngữ địa phương trong giảng dạy, phân cấp quản lý giáo dục
cho chính quyền địa phương, phát triển hệ thống đánh giá học
sinh - sinh viên, tăng lương cho giáo viên và tăng khả năng tiếp
cận giáo dục đại học.

Nội dung thứ tư là tăng chi tiêu công và đầu tư cho giáo
dục. Trong những năm 1970, chi tiêu công cho giáo dục của khu
vực châu Á đang phát triển ở mức thấp nhất trên thế giới, chỉ
chiếm 2,1% GDP (xem Bảng 6.3). Nhưng trong 4 thập kỷ tiếp
theo, khu vực này đã bắt kịp các khu vực khác trên toàn cầu
nhờ việc tăng gần gấp đôi chi tiêu công cho giáo dục tính trên
GDP. Một số quốc gia vẫn có biên độ để tăng chi tiêu công cho
giáo dục. Ví dụ, mức chi tiêu cho giáo dục ở Campuchia và
Mianma trong những năm 2010 chưa đến 2% GDP.

6.3. Dân số khỏe mạnh hơn
Trong hai thập niên 1950 và 1960, người dân ở khu vực

châu Á đang phát triển có tuổi thọ thấp, tỷ lệ suy dinh dưỡng
phổ biến, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em cao, khả năng tiếp cận
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại còn hạn chế. Năm mươi
năm sau, sức khỏe của người dân ở khu vực này đã được cải
thiện đáng kể, đặc biệt trong việc kéo dài tuổi thọ và giảm các
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ca tử vong vì những nguyên nhân có thể phòng ngừa được do
bệnh truyền nhiễm và các biến chứng thai kỳ. Các chính sách
công không chỉ cải thiện mức sống mà còn là nhân tố chính đem
lại những thành quả này. Các chính sách này phải kể đến các
chương trình mục tiêu chống lại các bệnh cụ thể, gánh nặng
bệnh tật cao (giảm nhanh tỷ lệ tử vong) cũng như đầu tư vào
các hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn. Để duy trì đà
tiến triển này, chương trình bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn
dân đã trở thành ưu tiên hàng đầu ở nhiều nước châu Á8.

Tuổi thọ tăng và tỷ lệ tử vong giảm

Tuổi thọ khi sinh ở châu Á đã tăng đáng kể trong vòng 50
năm qua9. Năm 1960, tuổi thọ khi sinh của khu vực châu Á đang
phát triển chỉ là 45 năm (xem Bảng 6.4); đến năm 2018 là 71,8
năm, có nghĩa là trung bình người châu Á sống lâu hơn 1/4 thế
kỷ so với năm 1960. Năm 2018, tuổi thọ ở Nhật Bản và Ôxtrâylia
lần lượt đạt 84,5 và 83,3 năm. Đáng chú ý, Nhật Bản và
Ôxtrâylia lần lượt đưa ra chương trình bao phủ chăm sóc sức
khoẻ toàn dân vào các năm 1961 và 1975.

Giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em là yếu tố chính dẫn
đến sự gia tăng tuổi thọ nhanh chóng. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em
dưới 5 tuổi ở khu vực châu Á đang phát triển vào năm 2018

8. Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân có nghĩa là “tất cả mọi người
dân và cộng đồng khi cần đều có thể sử dụng các dịch vụ nâng cao sức khỏe,
dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ, có chất lượng
và hiệu quả, đồng thời bảo đảm rằng việc sử dụng các dịch vụ này không
làm cho người sử dụng gặp phải khó khăn về tài chính”. WHO. Universal
Coverage and Health Financing. https://www.who.int/health_financing/
data-statistics/en/ (truy cập ngày 08/9/2019).

9. Tuổi thọ khi sinh được định nghĩa là số năm trung bình mà một trẻ
sơ sinh có thể sống căn cứ vào tỷ lệ tử vong theo độ tuổi cụ thể của một giai
đoạn nhất định.
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Bảng 6.4: Tuổi thọ khi sinh giai đoạn 1960-2018
 (năm)

OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: UN. 2019. World Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/
wpp (truy cập ngày 01/9/2019).

đã giảm khoảng 1/6 so với năm 1960, trong khi tỷ lệ tử vong ở
bà mẹ năm 2015 đã giảm 1/3 so với năm 1990 (xem Bảng 6.5)10.
Mức tử vong giảm do điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng tốt hơn
và thông qua các can thiệp có mục tiêu cho bà mẹ và trẻ em,
điều này dẫn tới 1.000 ngày đầu tiên của một đứa trẻ (từ khi
được thụ thai đến 2 tuổi) được bảo đảm an toàn hơn. Mặc dù
tỷ lệ tử vong nhìn chung đã giảm nhiều nhưng giữa các quốc
gia và các tiểu vùng của khu vực châu Á vẫn có sự khác biệt
đáng kể.

10. Dữ liệu về tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trong các giai đoạn trước không
được công bố rộng rãi.



290  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 6

O
EC

D
 =

 T
ổ

ch
ức

 h
ợp

 tá
c 

và
 p

há
t t

riể
n 

ki
nh

 tế
.

N
gu
ồn

: Đ
ối

 v
ới

 tỷ
 lệ

 tử
 v

on
g 
ở 

tr
ẻ 

em
 d
ướ

i 5
 tu
ổi

: U
N

, D
ep

ar
tm

en
t o

f E
co

no
m

ic
 a

nd
 S

oc
ia

l A
ff

ai
rs

, P
op

ul
at

io
n 

D
iv

is
io

n.
 2

01
9.

 W
or

ld
 P

op
ul

at
io

n
Pr

os
pe

ct
s 

20
19

. O
nl

in
e 

Ed
iti

on
. h

tt
ps

://
po

pu
la

tio
n.

un
.o

rg
/w

pp
 (t

ru
y 

cậ
p 

ng
ày

 1
8/

6/
20

19
); 

và
 đ
ối

 v
ới

 tỷ
 lệ

 tử
 v

on
g 
ở 

bà
 m
ẹ:

 W
H

O
. 2

01
5.

Tr
en

ds
 in

M
at

er
na

l M
or

ta
lit

y:
 1

99
0 

to
 2

01
5:

 E
st

im
at

es
 b

y 
W

H
O

, U
N

IC
EF

, U
N

FP
A

, W
or

ld
 B

an
k 

G
ro

up
, a

nd
 th

e U
ni

te
d 

N
at

io
ns

 P
op

ul
at

io
n 

D
iv

isi
on

. G
en

ev
a.

Bả
ng

 6
.5

: T
ỷ

lệ
tử

vo
ng
ở

bà
 m
ẹ

và
 tr
ẻ

em
 d
ướ

i 5
 tu
ổi

gi
ai

 đ
oạ

n 
19

60
-2

01
8



GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ THAY ĐỔI NHÂN KHẨU HỌC  291

Bảng 6.6: Tỷ lệ trẻ em nhẹ cân và thấp còi

... = không có dữ liệu.
Lưu ý: Khi không có dữ liệu cho năm cụ thể, sẽ sử dụng dữ liệu có sẵn cho các năm sớm nhất
và/hoặc các năm gần nhất.
Nguồn: UNICEF, WHO và WB. Joint Child Malnutrition Estimates. https://www.who.int/
nutgrowthdb/estimates/en/ (truy cập ngày 02/8/2019).

Giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em

Ngoài việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, khu vực cũng đã
có nhiều tiến bộ trong việc cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, mặc
dù giữa các tiểu vùng vẫn có sự khác biệt lớn. Tình trạng suy
dinh dưỡng ở trẻ em khu vực Đông Á và Trung Á giảm đáng
kể về tiêu chí thấp còi (chiều cao theo độ tuổi thấp hơn số trung
vị theo chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO 2 độ lệch chuẩn) và
nhẹ cân (cân nặng theo chiều cao thấp hơn số trung vị theo
chuẩn tăng trưởng trẻ em của WHO 2 độ lệch chuẩn) (xem Bảng
6.6). Tại Trung Quốc, tình trạng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi đã
giảm từ 32,3% năm 1990 xuống 8,1% vào năm 2016. Ở khu vực
Trung Á, tỷ lệ này đã giảm từ 26% xuống 11,4% trong giai đoạn
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2000-2016. Tuy nhiên, ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Thái
Bình Dương, mức giảm này vẫn còn thấp. Năm 2016, mặc dù tỷ
lệ tử vong ở trẻ em giảm đáng kể nhưng tỷ lệ thấp còi ở trẻ em
dưới 5 tuổi vẫn duy trì ở mức 38% tại Nam Á, 46,8% tại Thái
Bình Dương và 31% tại Đông Nam Á.

Từ năm 1990, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh, tử vong
do các nguyên nhân truyền nhiễm và suy dinh dưỡng đã giảm
đáng kể ở tất cả các tiểu vùng của châu Á và Thái Bình Dương
(xem Hình 6.3). Mức giảm lớn nhất là ở Nam Á và Đông Nam Á.
Việc giảm tỷ lệ tử vong do những nguyên nhân có thể phòng
ngừa được đã giúp kéo dài tuổi thọ dân số ở mọi độ tuổi.

Hình 6.3: Giảm tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm,
tử vong ở bà mẹ và trẻ em, tử vong do suy dinh dưỡng

trong giai đoạn 1990-2017
(số ca tử vong tính trên 100.000 người)

Nguồn: University of Washington Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Health
Data Exchange 2017. http://ghdx.healthdata.org/ (truy cập ngày 22/11/2019).

Nền y tế ở khu vực châu Á đang phát triển đã có được
những thành tựu ấn tượng như vậy là nhờ sự nỗ lực phối hợp
của các chính phủ, các tổ chức xã hội và các bên có liên quan.
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Chương trình y tế có mục tiêu

Năm mươi năm qua, có nhiều yếu tố góp phần cải thiện
đáng kể vấn đề y tế của khu vực (đặc biệt là việc gia tăng tuổi
thọ và giảm tỷ lệ tử vong). Thứ nhất là thu nhập tăng nhanh và
mức sống được cải thiện. Mức thu nhập ngày càng tăng cho
phép các hộ gia đình châu Á tiêu thụ thực phẩm nhiều hơn với
chất lượng cao hơn, điều kiện nhà ở tốt hơn, tiếp cận với nguồn
nước chất lượng và điều kiện vệ sinh được cải thiện, quan trọng
hơn là họ có đủ khả năng chi trả cho các dịch vụ y tế chất lượng
cao hơn. Đồng thời, các chương trình và chính sách công chủ
động cũng góp phần cải thiện tổng thể lĩnh vực y tế.

Các chương trình y tế có mục tiêu như tiêm chủng, dinh
dưỡng học đường, đầu tư vào nước sạch và vệ sinh môi trường,
hộ sinh có kỹ năng và đầu tư vào các công nghệ y tế mới đã
nhanh chóng làm giảm tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân có thể
phòng ngừa được. Theo ước tính của WHO, 6 bệnh lý chiếm
khoảng 89% tổng số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi tại các nước
có thu nhập thấp bao gồm: (i) viêm phổi và các bệnh nhiễm
trùng đường hô hấp cấp tính khác (19%); (ii) tiêu chảy (18%);
(iii) sốt rét (8%); (iv) sởi (4%); (v) HIV/AIDS (3%); (vi) bệnh ở trẻ
sơ sinh - chủ yếu là sinh non, ngạt khi sinh và nhiễm trùng sơ
sinh (37%)11. Tất cả những bệnh lý này đều giảm đáng kể không
chỉ do mức sống người dân được cải thiện mà còn bởi được áp
dụng các loại thuốc mới như kháng sinh và các chương trình có
mục tiêu như các chiến dịch tiêm chủng và vệ sinh, chương
trình sức khỏe sinh sản (đào tạo nữ hộ sinh và kế hoạch hóa gia
đình) và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm do muỗi gây ra (sốt
rét, sốt xuất huyết).

11. WHO. 2011. The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health,
updated September. Geneva.



294  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 6

Ở nhiều nước châu Á, các chương trình tiêm chủng quốc
gia được triển khai ngay từ các thập niên 1950 và 1960. Ví dụ,
Trung Quốc bắt đầu triển khai tiêm chủng vắcxin phòng bệnh
đậu mùa hàng loạt vào những năm 1950 và bắt đầu giới thiệu
vắcxin phòng bệnh lao (BCG), vắcxin bại liệt dạng uống (OPV),
vắcxin bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTP) và vắcxin sởi (MCV)
trong những năm 1960. Ấn Độ bắt đầu chiến dịch BCG vào năm
1951 và khởi động chương trình quốc gia xóa bỏ bệnh đậu mùa
vào năm 1962. Năm 1976, chương trình tiêm chủng mở rộng
của WHO được khởi xướng nhằm cung cấp vắcxin cho tất cả
trẻ em trên thế giới và được giới thiệu trên khắp các khu vực
của châu Á vào cuối những năm 1970 (xem Bảng 6.7). Các
chương trình này đã loại bỏ bệnh đậu mùa trên toàn cầu và
bệnh bại liệt trên toàn châu Á (ngoại trừ Ápganixtan và
Pakixtan). Gần đây, một thành công đáng chú ý khác chính là
chương trình phòng chống HIV/AIDS của Thái Lan.

Bảng 6.7: Tỷ lệ bao phủ tiêm chủng theo kháng nguyên
các năm 1980, 2000, 2017

(% số trẻ sinh ra được tiêm vắcxin)

Lưu ý: BCG = vắcxin phòng bệnh lao; DTP1 = liều vắcxin đầu tiên chống bệnh bạch hầu, uốn ván và
ho gà; DTP3 = liều vắcxin thứ 3 phòng bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà; MCV1 = liều vắcxin đầu
tiên phòng bệnh sởi; POL3 = liều vắcxin thứ 3 phòng bệnh bại liệt. Phạm vi quốc gia của khu vực
Đông Á và Thái Bình Dương cũng như khu vực Nam Á tuân theo các định nghĩa của WHO. Khu
vực Đông Á và Thái Bình Dương trong bảng này bao gồm các nước Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân.
Nguồn: UNICEF. UNICEF Immunization Database. https://data.unicef.org/topic/child-health/
immunization/ (truy cập ngày 31/8/2018).
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Ngoài tiêm chủng, những tiến bộ y tế và các loại thuốc
mới sẵn có đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều trị các
bệnh truyền nhiễm. Ví dụ, các loại kháng sinh mạnh như
penicillin đã thay đổi đáng kể việc chăm sóc sức khỏe trên toàn
thế giới, bao gồm cả khu vực châu Á đang phát triển. Các bệnh
như viêm phổi, lao, sốt rét và tiêu chảy đã từng cướp đi sinh
mạng của hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người trên thế
giới, thì ngày nay đều có thuốc điều trị. Những loại thuốc này
có tác dụng rất lớn trong việc cứu sống trẻ em khỏi những bệnh
truyền nhiễm - nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ sơ sinh và
trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, kháng sinh còn có hiệu quả cao trong việc
giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ12.

Các chương trình mục tiêu nhằm cải thiện khả năng tiếp
cận nước sạch và vệ sinh cũng có tác động lớn đối với những
khu vực có thu nhập thấp, tỷ lệ tử vong cao. Tỷ lệ dân số được
tiếp cận nguồn nước máy ở nhiều quốc gia trong khu vực châu
Á đã tăng lên (xem Hình 6.4a), tỷ lệ dân số đại tiện ngoài trời
cũng có xu hướng giảm ở nhiều nơi (xem Hình 6.4b). Việc cải
thiện nguồn nước uống và vệ sinh có lợi trực tiếp cho sức khỏe,
bởi nguyên nhân của hầu hết các trường hợp tử vong do bệnh
tiêu chảy bắt nguồn từ nguồn nước không an toàn và điều kiện
vệ sinh kém.

Mặc dù đạt được những bước tiến này, nhưng giữa các
nước ở khu vực châu Á đang phát triển vẫn có sự khác biệt lớn
về tiếp cận nước sạch và vệ sinh. Năm 2017, ở nhiều quốc gia
Nam Á và Đông Nam Á, hơn một nửa dân số không được tiếp
cận nước máy. Năm 2015, tại Campuchia, Ấn Độ và Nêpan,
khoảng 30% dân số đại tiện ngoài trời. Những nước này đang
ưu tiên triển khai việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh.

12. ADB. 1997. Emerging Asia: Changes and Challenges. Manila.
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Hình 6.4: Tỷ lệ tiếp cận nguồn nước máy
và đại tiện ngoài trời năm 2000 và năm gần nhất

Nguồn: WHO/UN Children’s Fund Joint Monitoring Programme for Water Supply and
Sanitation. Global Data for Water Supply, Sanitation, and Hygiene. https://washdata.org/data
(truy cập ngày 02/8/2019).
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Đầu tư vào hệ thống chăm sóc sức khỏe

Các nền kinh tế châu Á đã cải thiện hệ thống chăm sóc sức
khỏe tổng thể bằng cách: (i) tăng chi tiêu của chính phủ cho y
tế; (ii) thực hiện các cải cách về cung cấp dịch vụ y tế, các thể
chế và cơ chế tài chính; và (iii) khuyến khích sự tham gia của
khu vực y tế tư nhân.

Việc cải cách cơ chế tài chính cho lĩnh vực y tế đóng vai
trò quan trọng trong cải thiện các hệ thống y tế. Việc triển khai
các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân ở các nền kinh tế
trong khu vực đã đạt được thành công lớn. Hồng Công (Trung
Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc)
đã tích cực áp dụng các hệ thống bao phủ chăm sóc sức khỏe
toàn dân trong 50 năm qua, góp phần duy trì kết quả y tế tích
cực và tránh được các chi phí y tế cao.

Nhiều quốc gia trong khu vực đang cải cách cơ chế tài
chính cho y tế để nỗ lực đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe
toàn dân. Tại Thái Lan, việc áp dụng chương trình bao phủ
chăm sóc sức khỏe toàn dân “30 Bạt” năm 2001 đã giảm tỷ lệ
chi phí tự chi trả trong tổng chi tiêu cho y tế từ 34% năm 2000
xuống còn 12% năm 201613. Trung Quốc gần đạt được bao phủ
chăm sóc sức khỏe toàn dân với hơn 95% dân số hiện được
hưởng bảo hiểm y tế do nhà nước bảo trợ. Chính phủ Trung
Quốc dự định hỗ trợ những người chưa được hưởng bảo hiểm
thông qua việc cải cách bảo hiểm y tế xã hội và tăng cường bảo
hiểm y tế. Năm 2018, Chính phủ Ấn Độ phát động một chương
trình y tế lớn để 500 triệu người dân nghèo nhất ở đất nước
được hưởng bảo hiểm. Inđônêxia tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm

13. WB. World Development Indicators. https://databank.worldbank.
org/reports.aspx?source=world-development-indicators (truy cập ngày
02/8/2019).
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y tế xã hội từ 133 triệu người năm 2014 lên tới 203 triệu người
trong năm 201814.

Việc tăng cường phân bổ ngân sách cho các hệ thống y tế
thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ các nước trong khu
vực. Năm 2016, xét về tỷ lệ chi tiêu công cho y tế tính theo tỷ lệ
phần trăm GDP, Đông Á đứng vị trí cao nhất (3,1%), tiếp theo
là Trung Á (2,1%), Thái Bình Dương (2,0%), Đông Nam Á (1,9%)
và Nam Á (0,9%) (xem Bảng 6.8). Tuy nhiên, trung bình chi tiêu
công cho y tế trong khu vực (2,5% GDP) năm 2016 vẫn thấp hơn
nhiều so với các nước phát triển. Rõ ràng vẫn còn tiềm năng cho
khu vực châu Á đang phát triển mở rộng ngân sách y tế.

Bên cạnh đó, tổng chi tiêu cho y tế chính phủ và tư nhân tại
khu vực châu Á đang phát triển chỉ bằng khoảng một nửa mức
trung bình toàn cầu tính theo tỷ lệ phần trăm GDP (4,8% trong
năm 2016). WHO khuyến nghị tổng chi tiêu cho y tế là khoảng
5% GDP, trong đó chi phí tự chi trả cho y tế chiếm không quá 30-
40%. Nhiều nước châu Á cần tài chính công chi trả nhiều hơn để
đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân15.

Số giường bệnh và số bác sĩ tính trên 1.000 người là những
thước đo quan trọng để đánh giá mức độ khả năng tiếp cận các
dịch vụ y tế. Bảng 6.9 cho thấy việc cung cấp dịch vụ y tế của các
nước châu Á đang phát triển được mở rộng đáng kể với tỷ lệ số
giường bệnh tính trên 1.000 người tăng gấp đôi từ 1 vào năm
1960 lên 2,3 vào năm 2015. Số lượng bác sĩ tính trên 1.000 người
cũng tăng gấp đôi từ 0,6 vào năm 1960 lên 1,2 vào năm 2016. Tuy
nhiên, tỷ lệ này so với các nước phát triển vẫn còn khoảng cách lớn.

14. Agustina, R., et al. 2019. Universal Health Coverage in Indonesia:
Concept, Progress, and Challenges. The Lancet. 393 (10,166). pp. 75-102.

15. WHO. 2009. Health Financing Strategy for the Asia Pacific Region
(2010-2015). Geneva.
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Ở một số tiểu vùng, số lượng bác sĩ tính trên 1.000 người phần
nào đã giảm do lương thấp và tình trạng di cư sang các quốc
gia khác. Số giường bệnh bình quân đầu người đã giảm ở nhiều
quốc gia (bao gồm cả các nền kinh tế tiên tiến) do những hạn
chế về ngân sách của khu vực công và chính sách thúc đẩy các
dịch vụ ngoại trú và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Cải cách việc cung cấp dịch vụ đóng vai trò quan trọng
trong việc cải thiện các hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt
thông qua việc mở rộng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chăm sóc
sức khỏe ban đầu bao gồm phòng ngừa, điều trị và chăm sóc
chung (ví dụ như đo huyết áp thường xuyên), được coi là giải
pháp toàn diện, hiệu quả và có tác động mạnh mẽ, đáp ứng sự
thay đổi nhanh chóng của xã hội, bao gồm cả vấn đề già hóa
dân số. Nhờ đầu tư vào chăm sóc sức khỏe ban đầu, châu Á đã
đạt được những thành tựu đáng kể về y tế. Ví dụ, vào những
năm 1960, Trung Quốc đã triển khai một mạng lưới các cơ sở
chăm sóc sức khỏe ban đầu trên toàn quốc với đội ngũ “bác sĩ
chân trần” (nhân viên y tế thôn bản được đào tạo). Ở Việt Nam,
mạng lưới các trung tâm y tế xã hoạt động hiệu quả và toàn
diện trên khắp cả nước với sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến
huyện là một trong những đóng góp khác vào thành tựu y tế
của khu vực.

Tư nhân hóa là một hình thức khác để mở rộng diện bao
phủ và hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Tại Nhật Bản và Hàn Quốc,
các bệnh viện tư đã được ký hợp đồng tham gia các chương
trình bảo hiểm y tế quốc gia. Việc khuyến khích các công ty tư
nhân sản xuất thuốc gốc đã chuyển đổi ngành công nghiệp
dược phẩm ở Nam Á, làm giảm mạnh chi phí dành cho thuốc
chữa bệnh. Các quốc gia cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác
công - tư trên các lĩnh vực như chăm sóc người cao tuổi để giải
quyết những thách thức mới đang nổi lên trong khu vực.
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6.4. Thay đổi nhân khẩu học

Tăng trưởng dân số nhanh

Từ năm 1960 đến 2018, dân số của khu vực châu Á đang
phát triển tăng từ 1,5 tỷ người lên 4,1 tỷ người16, mức tăng
trưởng bình quân hằng năm đạt 1,7% (xem Bảng 6.10). Kết quả
này có được nhờ tuổi thọ trung bình tăng cao và tỷ lệ sinh giảm
dần. Từ năm 1960, tốc độ tăng trưởng dân số bình quân hằng
năm cao nhất là ở Thái Bình Dương (2,2%), tiếp theo là Nam Á
(2,0%), Đông Nam Á (1,9%), Trung Á (1,7%) và Đông Á (1,3%).
Tốc độ tăng trưởng dân số ở khu vực Đông Á thấp hơn một
phần là do chương trình kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc
từ đầu những năm 1970, trong đó có chính sách một con được
thực hiện từ đầu những năm 1980 đến năm 2016. Tốc độ tăng
trưởng dân số của khu vực đã tăng từ mức bình quân hằng năm
là 1,98% trong thập niên 1950 lên 2,36% trong thập niên 1960.
Kể từ đó, do tỷ suất sinh giảm, nên tốc độ tăng trưởng dân số
giảm xuống mức bình quân hằng năm là 0,96% trong giai đoạn
2010-2017 (xem Hình 6.5).

Thay đổi cơ cấu tuổi và giảm tỷ suất sinh

Tăng trưởng dân số nhanh chóng ở châu Á cùng với sự
thay đổi đáng kể trong cơ cấu tuổi của khu vực một phần là do
tuổi thọ gia tăng và tỷ suất sinh giảm (xem Hình 6.6). Năm 1960,
khu vực châu Á đang phát triển có 36,4% dân số ở độ tuổi 14
hoặc thấp hơn, 59,7% dân số ở độ tuổi 15-64 (dân số trong độ
tuổi lao động) và chỉ 4% dân số từ 65 tuổi trở lên. Năm 2018,
tỷ lệ dân số từ 14 tuổi trở xuống giảm còn 24%, dân số trong

16. Tính cả Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân, dân số châu Á tăng từ
1,6 tỷ người lên 4,2 tỷ người trong giai đoạn 1960-2017.



GIÁO DỤC, Y TẾ VÀ THAY ĐỔI NHÂN KHẨU HỌC  303

Hình 6.5: Tỷ lệ tăng trưởng dân số trung bình hằng năm
tại khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 1950-2020

(%)

Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp (truy cập ngày
18/6/2019).

độ tuổi lao động tăng lên 68,1% và dân số từ 65 tuổi trở lên
chiếm 7,9% tổng dân số. Trên thực tế, từ những năm 1960, dân
số trong độ tuổi lao động của khu vực châu Á đang phát triển
thường tăng nhanh hơn tổng dân số, tạo nhiều điều kiện thuận
lợi về nhân khẩu học. Tuy nhiên, dân số già ở châu Á (65 tuổi
trở lên) cũng tăng gấp đôi, trở thành một thách thức lớn trong
tương lai.

Trong nửa thế kỷ qua, tỷ suất sinh ở khu vực châu Á
đang phát triển giảm nhanh chóng. Năm 1960, tổng tỷ suất
sinh - bình quân số trẻ dự kiến được sinh ra của một bà mẹ ở
độ tuổi sinh sản - là 6,1 (xem Bảng 6.11). Năm 2018, tỷ suất này
đã giảm xuống mức tỷ suất sinh thay thế là 2,1. Ở một số nền
kinh tế, tỷ suất sinh giảm xuống dưới mức 2,1 như: Trung
Quốc (1,7), Thái Lan (1,5), Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc)
(1,2) và Hàn Quốc (1,1).
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Bảng 6.10: Dân số và tỷ lệ tăng trưởng dân số hằng năm
giai đoạn 1960-2018

OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp (truy cập ngày 18/6/2019).

Một số yếu tố khiến tỷ suất sinh giảm mạnh kể từ cuối
những năm 1960 ở châu Á bao gồm: sự gia tăng thu nhập, tác
động của công nghiệp hóa, đô thị hóa, nền giáo dục được cải
thiện và cơ hội việc làm cho phụ nữ gia tăng, tỷ lệ tử vong ở trẻ
em giảm, chi phí giáo dục cao dành cho trẻ em và các giá trị
truyền thống suy giảm. Những nhân tố này dẫn tới việc các cặp
vợ chồng lựa chọn sinh ít con hơn do họ phải cân nhắc chi phí
cơ hội cao đối với phụ nữ có việc làm hoặc lo ngại giảm giá trị khi
sinh nhiều con, đặc biệt là so với thời kỳ nông nghiệp truyền thống.
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Hình 6.6: Tổng dân số (tỷ người)
và tỷ lệ dân số theo độ tuổi (% tổng dân số)

tại khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 1950-2018

Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp (truy cập ngày
18/6/2019).

Những yếu tố này cũng dẫn đến tình trạng kết hôn và sinh
con muộn. Ví dụ, năm 1965, phụ nữ ở các quốc gia như Bănglađét,
Ấn Độ, Pakixtan và Trung Quốc thường kết hôn trước 20 tuổi và
ở những khu vực mà các cuộc hôn nhân sắp đặt là một phần của
nền văn hóa, tính trung bình các cô gái trở thành cô dâu trước 18
tuổi. Đến năm 2005, trung bình tuổi kết hôn lần đầu tiên của phụ
nữ tăng thêm ít nhất 3,5 tuổi ở Bănglađét, Pakixtan và Trung
Quốc và 2,5 tuổi ở Ấn Độ. Kết hôn muộn dẫn đến việc sinh con
bị trì hoãn. Ví dụ, tại Hàn Quốc, tuổi mẹ sinh con đầu lòng tăng
từ 26,2 năm 1993 lên 31,4 năm 201617.

17. OECD. OECD Family Database. http://www.oecd.org/els/family/
database.htm (truy cập ngày 09/9/2018).
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Bảng 6.11: Tỷ suất sinh giai đoạn 1960-2018
(số ca sống/phụ nữ)

( ) = giá trị âm, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp (truy cập ngày
18/6/2019).

Các chương trình kế hoạch hóa gia đình quốc gia cũng góp
phần đáng kể vào việc giảm tỷ suất sinh ở nhiều nước châu Á18.
Hầu hết các nước châu Á đều đưa kế hoạch hóa gia đình vào
chiến lược phát triển của đất nước. Ví dụ nổi bật nhất là Trung
Quốc với chính sách một con (xem Hộp 6.1).

18. Gubhaju, B. 2007. Fertility Decline in Asia: Opportunities and
Challenges. The Japanese Journal of Population. 5 (1). pp. 19–42.
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Hộp 6.1: Kế hoạch hóa gia đình
và mức sinh giảm tại Trung Quốc

Năm 1960, tỷ suất sinh của Trung Quốc là 6,2 và tăng nhẹ
lên 6,3 vào năm 1965 (xem Hình hộp). Đầu những năm 1970,
Chính phủ Trung Quốc bắt đầu triển khai chiến dịch kế hoạch
hóa gia đình, kêu gọi “kết hôn muộn hơn” (23 tuổi đối với phụ
nữ và 25 tuổi đối với nam giới), khoảng cách giữa các lần sinh
dài hơn (hơn 3 tuổi) và sinh con ít hơn (nhiều nhất là 2 con)a.
Sau đó, tổng tỷ suất sinh đã giảm nhanh xuống còn 2,5 vào
năm 1980.

Năm 1980, chính sách một con được đưa ra như một biện
pháp tạm thời, kêu gọi các cặp vợ chồng chỉ nên sinh một con
để kiềm chế sự gia tăng dân số và giảm bớt áp lực xã hội, kinh
tế và môi trường. Sau khi gia tăng trong giai đoạn ngắn vào
giữa những năm 1980 do sự gia tăng số phụ nữ trong độ tuổi
sinh đẻ, tỷ suất sinh bắt đầu giảm trở lại từ năm 1986, xuống
còn 1,6 vào năm 2000. Mặc dù tổng tỷ suất sinh đã tăng lên từ
năm 2000 và đạt 1,7 vào năm 2018, phản ánh việc thực thi chính
sách một con có phần nới lỏng hơn ở quốc gia này, nhưng con
số này vẫn ở dưới mức tỷ suất sinh thay thế. Năm 2016, Chính
phủ Trung Quốc đã chấm dứt chính sách một con và triển khai
rộng khắp chính sách hai con.

Theo ước tính của một số nghiên cứu thực nghiệm cho
thấy, các chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc đã
giảm được hơn 500 triệu ca sinh trong giai đoạn 1970-2015b.
Nhưng các nghiên cứu khác cho thấy, phát triển kinh tế có thể
đóng vai trò cơ bản hơn, có thể lấy ví dụ từ các nước châu Á
khác cũng có tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng trong những thập
niên gần đây.



308  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 6

Hình hộp: Tỷ suất sinh của Trung Quốc
giai đoạn 1960-2018
(số ca sống/phụ nữ)

a. Zhang, J. 2017. The Evolution of China’s One-Child Policy and Its Effects on Family
Outcomes. Journal of Economic Perspectives. 31 (1). pp. 141-159.
b. Goodkind, D. 2011. Child Underreporting, Fertility, and Sex Ratio Imbalance in China.
Demography. 48 (1). pp. 291-316.
Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp (truy cập ngày
18/6/2019).

Chuyển dịch nhân khẩu học nhanh chóng và tính đa dạng
xuyên quốc gia

Tốc độ diễn ra nhanh chóng chính là đặc điểm nổi bật
trong thay đổi nhân khẩu học ở khu vực châu Á. So với Tây Âu
phải kéo dài hơn 200 năm, những thay đổi về nhân khẩu học ở
châu Á chỉ diễn ra trong vòng 5 - 6 thập kỷ qua19. Lý do quan
trọng là do trong nửa thế kỷ qua, sự phát triển kinh tế - xã hội
ở châu Á nhanh hơn nhiều so với các nền kinh tế tiên tiến trong
lịch sử. Những thay đổi này đi cùng với những cải tiến nhanh
chóng về vệ sinh cơ bản, nước sạch và dinh dưỡng. Ngoài ra
còn có những tiến bộ đáng kể về y học và việc phổ biến rộng rãi
các loại vắcxin, thuốc mới và liệu pháp điều trị tạo điều kiện để
phòng ngừa hoặc điều trị nhiều bệnh lý.

19. Bourgeois-Pichat, J. 1981. Recent Demographic Change in Western
Europe: An Assessment. Population and Development Review. 7 (1). pp. 19-42.
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Mặc dù tốc độ thay đổi nhân khẩu học diễn ra nhanh
chóng trên toàn châu Á, nhưng giữa các quốc gia có nhiều khác
biệt đáng kể, dẫn đến sự đa dạng lớn trong nhân khẩu học.
Phần lớn các nước trong khu vực châu Á đang phải chứng kiến
sự già hóa dân số. Nhưng các quốc gia khác vẫn có tỷ suất sinh
tương đối cao và dân số tương đối trẻ.

Chuyển đổi nhân khẩu học của một quốc gia trải qua 4
giai đoạn: (i) thời kỳ tiền công nghiệp hóa với cả mức tử vong
và mức sinh đều cao; (ii) mức sinh vẫn cao nhưng mức tử vong
giảm dẫn đến việc gia tăng dân số; (iii) mức sinh giảm và mức
tử vong giảm mạnh hơn dẫn đến dân số già; và (iv) cả mức sinh
và mức tử vong đều thấp dẫn đến dân số ổn định (nếu tỷ suất
sinh ở mức tỷ suất sinh thay thế là 2,1) hoặc dân số giảm (nếu
tỷ suất sinh thấp hơn 2,1). Do đó, các nền kinh tế châu Á có thể
được chia thành 4 nhóm (xem Hình 6.7).

Nhóm thứ nhất bao gồm một số nền kinh tế có thu nhập
thấp và trung bình thấp như Ápganixtan, Pakixtan, Papua Niu
Ghinê và Tátgikixtan20. Các quốc gia này đang trong giai đoạn
thứ hai của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học. Tỷ suất sinh
đã có phần giảm, nhưng vẫn cao hơn so với tỷ suất sinh thay
thế và tuổi thọ trung bình là dưới 70 tuổi. Sự gia tăng dân số
nhanh chóng dẫn đến tỷ lệ giới trẻ sống phụ thuộc cao và nhu
cầu việc làm tăng, tạo áp lực lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã
hội. Việc đầu tư vào y tế và giáo dục sẽ giúp đạt được lợi tức nhân
khẩu học trong những thập kỷ tới.

20. WB xác định các nền kinh tế có thu nhập thấp là những nền kinh
tế có tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người ở mức 1.025 USD
hoặc thấp hơn vào năm 2018, được tính theo phương pháp Atlas của WB.
Các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp được định nghĩa là những nền
kinh tế có GNI bình quân đầu người trong khoảng 1.026 - 3.995 USD.
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Hình 6.7: Tỷ suất sinh và tuổi thọ
ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2018

AFG = Ápganixtan; ARM = Ácmênia; AUS = Ôxtrâylia; AZE =  Adécbaigian; BAN = Bănglađét;
BHU = Butan; BRU = Brunây; CAM = Campuchia; FIJ = Phigi; FSM =  Maicrônêxia ; GEO =
Grudia; HKG = Hồng Công (Trung Quốc); IND = Ấn Độ; INO = Inđônêxia; JPN = Nhật Bản;
KAZ = Cadắcxtan; KGZ = Cưrơgưxtan; KIR = Kiribati; KOR = Hàn Quốc; LAO = Lào; MAL =
Malaixia; MLD = Manđivơ; MON = Mông Cổ; MYA = Mianma; NEP = Nêpan; NZL = Niu Dilân;
PAK = Pakixtan; PHI = Philíppin;  PNG = Papua Niu Ghinê; PRC = Trung Quốc; SAM = Xamoa;
SIN = Xingapo; SOL = Quần đảo Xôlômôn; SRI = Xri Lanca; TAJ = Tátgikixtan; TAP = Đài Loan
(Trung Quốc); THA = Thái Lan; TIM = Timo Lexte; TKM = Tuốcmênixtan; TON = Tônga; UZB
= Udơbêkixtan; VAN = Vanuatu; VIE = Việt Nam
Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp (truy cập ngày
18/6/2019).

Nhóm thứ hai bao gồm các nền kinh tế như Bănglađét,
Grudia, Ấn Độ, Inđônêxia, Philíppin, Udơbêkixtan và Việt Nam.
Các quốc gia này đang ở thời kỳ đầu hoặc giữa của giai đoạn thứ
ba. Hầu hết các nước này đều là các nền kinh tế có thu nhập trung
bình thấp, số còn lại ở mức thu nhập trung bình cao. Mức sinh
hiện tại và những năm gần đây của các nước này nằm trong
khoảng 2-3, với tuổi thọ khi sinh là 67-77 tuổi. Hầu hết các nước
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này đều có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng và có thể
hưởng lợi tức nhân khẩu học trong nhiều năm. Việc tạo đủ việc
làm là thách thức lớn của các quốc gia này trong 20-30 năm tới.

Nhóm thứ ba bao gồm một số quốc gia có thu nhập trung
bình cao như Ácmênia, Malaixia, Manđivơ, Trung Quốc và
Thái Lan. Dân số của các quốc gia này thuộc thời kỳ sau của
giai đoạn thứ ba trong quá trình chuyển đổi nhân khẩu học.
Mức sinh hiện tại và những năm gần đây của các nước này vào
khoảng 1,5-2,0, với tuổi thọ khi sinh nằm trong khoảng 70-79
tuổi. Dân số trong độ tuổi lao động của các quốc gia này bắt
đầu giảm, quá trình già hóa dân số cũng bắt đầu và sẽ tăng tốc
trong những năm tới - biến lợi tức nhân khẩu học trở thành
gánh nặng nhân khẩu học. Duy trì tăng trưởng trong bối cảnh
dân số trong độ tuổi lao động suy giảm là một thách thức lớn
đối với các nền kinh tế này.

Nhóm thứ tư bao gồm tất cả các nền kinh tế châu Á có thu
nhập cao, như Hồng Công (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc,
Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc). Các nền kinh tế này đã trải
qua ba giai đoạn đầu tiên và hiện đang ở giai đoạn thứ tư. Mức
sinh hiện tại và trong thời gian qua của các nền kinh tế này ở
mức 1,1-1,4, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế là 2,1, với
tuổi thọ khi sinh là trên 80 tuổi. Những nền kinh tế này đã và
sẽ tiếp tục chứng kiến tốc độ già hóa dân số nhanh chóng.
Nhiều nền kinh tế đã trải qua sự suy giảm dân số trong độ tuổi
lao động trong nhiều năm và thậm chí bắt đầu có sự sụt giảm
trong tổng dân số. Việc ngăn ngừa tình trạng già hóa dân số,
giảm lực lượng lao động và suy giảm dân số là thách thức lớn
đối với các nền kinh tế này.
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Dịch chuyển lao động xuyên biên giới

Châu Á có thể tận dụng sự đa dạng nhân khẩu học của
mình để mang lại lợi ích cho cả các nền kinh tế có dân số trẻ và
dân số già. Việc dịch chuyển lao động xuyên biên giới có tiềm
năng lớn. Các nền kinh tế châu Á có thu nhập cao như Nhật Bản
và Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động
do mức sinh giảm mạnh và tình trạng già hóa dân số. Mặt khác,
quy mô dân số trong độ tuổi lao động sẽ tiếp tục gia tăng ở các
nước châu Á có dân số trẻ hơn như Ấn Độ và Philíppin. Về
nguyên tắc, việc dịch chuyển lao động xuyên biên giới đều
mang lại lợi ích cho cả hai nhóm quốc gia. Cụ thể, các quốc gia
có nguồn di cư sang nước ngoài có thể tăng thu nhập ngoại hối;
các quốc gia có người nhập cư có thể giảm bớt tình trạng thiếu
lao động; và cả hai đều được hưởng lợi từ việc chuyển giao kỹ
năng và kiến thức.

Trong những thập kỷ gần đây, tình hình di cư quốc tế ở
châu Á và Thái Bình Dương đã tăng đáng kể. Số người dân di
cư ra nước ngoài (làm việc ở nước ngoài ít nhất 1 năm)21 ở khu
vực (bao gồm cả Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân) tăng từ 48,3

21. Các khuyến nghị của Liên hợp quốc về số liệu thống kê di cư quốc
tế định nghĩa “số lượng người di cư quốc tế có mặt tại một quốc gia” là “tập
hợp những người đã từng thay đổi quốc gia thường trú của họ, tức là những
người đã dành ít nhất 1 năm cuộc sống của họ ở một quốc gia ngoài quốc
gia nơi họ thường sống tại thời điểm dữ liệu được thu thập” (UN,
Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. 1998.
Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1. New York.
para. 185). Lượng người di cư quốc tế bao gồm những người di cư qua biên
giới vì nhiều lý do khác nhau như để tìm việc làm, đoàn tụ gia đình, học tập
và chạy trốn khỏi xung đột và bạo lực. Một số sự kiện có liên quan đến việc
hình thành các biên giới mới, tạo ra số lượng lớn người di cư quốc tế, điển
hình như việc Liên Xô tan rã vào năm 1991.
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triệu người vào năm 1990 lên 86,9 triệu người vào năm 2017
(xem Hình 6.8). Năm 2017, nguồn di cư ra nước ngoài lớn nhất
ở châu Á và Thái Bình Dương là Ấn Độ (chiếm 19,6%), tiếp theo
là Trung Quốc (11,5%), Bănglađét (8,6%), Pakixtan (6,9%),
Philíppin (6,6%), Ápganixtan (5,5%) và Inđônêxia (4,8%). Sự gia
tăng di cư chủ yếu từ châu Á đến các nước ngoài khu vực. Số
người di cư giữa các nước trong khu vực châu Á tăng từ 22,9
triệu người lên 30,2 triệu người.

Hình 6.8: Số lượng người châu Á và Thái Bình Dương
di cư ra nước ngoài giai đoạn 1990-2017

(triệu người)

Nguồn: Theo tính toán của ADB, sử dụng dữ liệu của UN, Department of Economic and Social
Affairs, Population Division. International Migrant Stock: The 2017 Revision. https://www.un.org/
en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.asp (truy cập ngày
01/5/2018).

Mặc dù việc dịch chuyển lao động xuyên biên giới mang
lại lợi ích cho cả các quốc gia có nguồn di cư và các quốc gia có
người nhập cư, nhưng cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ
để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu các chi phí liên quan. Đối với
các quốc gia có nguồn dân di cư, chính phủ nên xây dựng các
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chính sách và chương trình thúc đẩy di cư hợp pháp và an toàn,
chẳng hạn như định hướng trước khi di cư, hỗ trợ lãnh sự, giám
sát các cơ quan tuyển dụng và hợp tác với các quốc gia là điểm
đến của dân di cư. Các quốc gia này cần thúc đẩy sử dụng
nguồn kiều hối một cách hiệu quả bằng cách chuyển vào đầu
tư cho giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng nhằm tạo ra các cơ hội
việc làm có chất lượng ở trong nước. Chính phủ cũng nên hỗ
trợ người lao động trở về tái hòa nhập một cách suôn sẻ. Các
quốc gia có người nhập cư cần có chính sách nhập cư tốt và các
chương trình lao động nước ngoài đáp ứng điều kiện của thị
trường lao động. Đồng thời cũng nên hỗ trợ người lao động
nhập cư phát triển các kỹ năng, bảo vệ họ khỏi bị đối xử bất
công và lạm dụng, giúp họ có thể hòa nhập trong dài hạn.

Hợp tác khu vực có thể đóng vai trò quan trọng trong việc
thúc đẩy dịch chuyển lao động xuyên biên giới. Một trong
những ví dụ điển hình chính là nỗ lực của ASEAN trong việc
thiết lập một hệ thống công nhận lẫn nhau về trình độ, kỹ năng
trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

6.5. Lợi tức dân số và những tác động khác
Đo lường lợi tức dân số

Thay đổi nhân khẩu học ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh
tế thông qua sự thay đổi tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-
64 tuổi). Như đã thảo luận ở trên, khi dân số trong độ tuổi lao
động tăng nhanh hơn tổng dân số và tỷ lệ dân số trong độ tuổi
lao động tăng lên, một quốc gia có thể được hưởng lợi tức dân
số. Nguyên nhân là do mỗi người lao động sẽ có ít người phụ
thuộc hơn, dẫn đến thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh
hơn so với khi dân số trong độ tuổi lao động tăng cùng tốc độ
tăng của tổng dân số. Ngược lại, khi dân số trong độ tuổi lao động
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tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của tổng dân số, hoặc tỷ lệ
dân số trong độ tuổi lao động giảm, thu nhập bình quân đầu
người của một quốc gia sẽ tăng chậm hơn so với khi tỷ lệ dân
số trong độ tuổi lao động không thay đổi, hay còn gọi là gánh
nặng dân số. Sự chênh lệch giữa tăng trưởng dân số trong độ
tuổi lao động và sự tăng trưởng tổng dân số có thể cho ta một
thước đo đơn giản về lợi tức nhân khẩu học (khi kết quả dương)
hoặc gánh nặng nhân khẩu học (khi kết quả âm).

Dân số trong độ tuổi lao động ở các nhóm tuổi khác nhau
sẽ có tỷ lệ tham gia thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp, giờ
làm việc, năng suất lao động và kiểu hành vi tiêu dùng khác
nhau. Một nghiên cứu gần đây của Liên hợp quốc đã đưa các
yếu tố này vào ước tính lợi tức nhân khẩu học cho từng quốc
gia trên toàn thế giới từ năm 1955 (xem Bảng 6.12)22.

Trong giai đoạn 1960-2018, lợi tức nhân khẩu học đã đóng
góp 0,32 điểm phần trăm trong 4,7% mức tăng trưởng GDP bình
quân đầu người hằng năm của khu vực châu Á đang phát triển, so
với 0,37 điểm phần trăm đối với khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribê,

22. Lợi tức nhân khẩu học phát sinh từ sự thay đổi tỷ lệ dân số trong
độ tuổi lao động còn được gọi là lợi tức nhân khẩu học “thứ nhất”. Nghiên
cứu của Liên hợp quốc ước tính mức lợi tức nhân khẩu học “thứ nhất” là sự
khác biệt giữa tốc độ tăng trưởng về số lượng lao động làm việc hiệu quả và
tốc độ tăng trưởng về số lượng người tiêu dùng hiệu quả. Số lượng lao động
làm việc hiệu quả là tổng số lao động ở mỗi nhóm tuổi được tính theo một
chỉ số xem xét sự khác biệt trong việc tham gia lao động, thất nghiệp, số giờ
làm việc và năng suất lao động giữa các nhóm tuổi. Số lượng người tiêu
dùng hiệu quả là tổng dân số ở mỗi nhóm tuổi được tính theo chỉ số xem xét
sự khác biệt trong kiểu hành vi tiêu dùng giữa các nhóm tuổi khác nhau.
Các chỉ số được lấy từ dữ liệu của khoảng 60 quốc gia trên toàn thế giới (bao
gồm nhiều quốc gia châu Á). Các chỉ số được giả định là giống nhau giữa
các quốc gia và theo thời gian.
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thấp hơn 0,1 điểm phần trăm đối với các nước châu Á phát triển
và OECD, và 0,23 điểm phần trăm trên toàn cầu. Quy mô của
lợi tức nhân khẩu học tại khu vực châu Á đang phát triển thay
đổi theo thời gian. Trong những năm 1960, gánh nặng nhân
khẩu học là 0,41 điểm phần trăm do sự gia tăng số lượng trẻ em
phụ thuộc; và trong các thập niên 1980, 1990 và 2000, lợi tức nhân
khẩu học vào khoảng 0,57-0,63 điểm phần trăm. Trong những
năm 2010, lợi tức nhân khẩu học đã giảm xuống còn 0,35 điểm
phần trăm. Lợi tức nhân khẩu học sẽ đạt được khi dân số trong
độ tuổi lao động được tuyển dụng và làm việc hiệu quả.

Giữa các quốc gia có sự khác biệt lớn về lợi tức nhân khẩu
học. Hàn Quốc được hưởng lợi đáng kể từ lợi tức nhân khẩu học
trong các thập niên 1970-1990, từ 1,01 đến 1,83 điểm phần trăm
trên tăng trưởng GDP bình quân đầu người. Nhưng hiện nay,
quốc gia này đang phải chịu gánh nặng nhân khẩu học. Lợi tức
nhân khẩu học của Trung Quốc đã đạt đỉnh ở mức 1,40 điểm
phần trăm trong những năm 1980; năm 1990 nước này vẫn được
hưởng mức lợi tức nhân khẩu học khá lớn là 1,13 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, Trung Quốc hiện cũng đang phải đối mặt với gánh
nặng nhân khẩu học. Xingapo và Thái Lan, sau khi được hưởng
lợi đáng kể từ lợi tức nhân khẩu học trong các thập niên 1970-
1990, hiện giờ cũng phải đối mặt với gánh nặng nhân khẩu học.
Trong khi đó, Inđônêxia, Ấn Độ và Philíppin vẫn tiếp tục được
hưởng mức lợi tức nhân khẩu học khá lớn.

Tăng trưởng trong tổng GDP thực tế (ngoại trừ GDP bình
quân đầu người) cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi quy mô
của tổng dân số. Ví dụ, trong thời kỳ tăng trưởng cao của Nhật
Bản giai đoạn 1960-1970, tổng GDP tăng 10,4% hằng năm, trong
đó có 2,2 điểm phần trăm là do thay đổi nhân khẩu học: cụ thể,
1,1 điểm phần trăm từ tăng trưởng tổng dân số và 1,1 điểm
phần trăm từ lợi tức nhân khẩu học (liên quan đến tỷ lệ tăng
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dân số trong độ tuổi lao động). Trong giai đoạn 2010-2018, tổng
GDP của Nhật Bản chỉ tăng 1,0% mỗi năm. Việc thay đổi nhân
khẩu học đã làm giảm 0,8 điểm phần trăm, trong đó 0,2 điểm
phần trăm do giảm tổng dân số và 0,6 điểm phần trăm do tác
động của gánh nặng nhân khẩu học. Trong giai đoạn 2010-2018,
trong khi Mỹ phải chịu tác động của gánh nặng nhân khẩu học
ở mức 0,3 điểm phần trăm, nhưng tăng trưởng tổng dân số của
nước này đã đóng góp 0,7 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng
GDP trung bình hằng năm là 2,2% trong giai đoạn này. Những
so sánh này cho thấy, trong khi nhân khẩu học ảnh hưởng đến
sự tăng trưởng thì các yếu tố khác như tích lũy vốn và việc cải
thiện nguồn vốn con người và năng suất yếu tố tổng hợp còn
đóng vai trò quan trọng hơn. Tại Nhật Bản, trong giai đoạn 1960-
1970, các yếu tố này đã đóng góp 8,2 điểm phần trăm vào tăng
trưởng GDP, trong khi giai đoạn 2010-2018 là 1,8 điểm phần trăm.
Ở Mỹ, các yếu tố này cũng đóng góp 1,8 điểm phần trăm vào
tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2010-2018.

Các tác động khác của thay đổi nhân khẩu học

Như đã đề cập ở phần trước, ngoài việc tạo ra lợi tức nhân
khẩu học hoặc gánh nặng nhân khẩu học liên quan đến những
thay đổi về tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động, những thay đổi
về nhân khẩu học có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế theo
nhiều cách khác.

Đầu tiên là ảnh hưởng đến tỷ lệ tiết kiệm. Tăng trưởng
kinh tế có thể được thúc đẩy thông qua tỷ lệ tiết kiệm hộ gia
đình cao hơn gắn liền với sự gia tăng tỷ lệ dân số trong độ tuổi
lao động. Trong giai đoạn đầu phát triển, tỷ lệ phụ thuộc cao
và tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động thấp thường đi kèm với
mức tiết kiệm hộ gia đình thấp, do các gia đình có con nhỏ phải
đối mặt với các khoản chi phí lớn cho việc chăm sóc trẻ em. Khi
trẻ em lớn lên và gia nhập lực lượng lao động, đồng thời tỷ lệ
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dân số trong độ tuổi lao động tăng lên, tổng tỷ lệ tiết kiệm hộ
gia đình sẽ tăng lên. Điều này thúc đẩy tăng trưởng ở các quốc
gia có mức tiết kiệm thiếu hụt so với nhu cầu đầu tư lớn. Có ý
kiến cho rằng mức tiết kiệm ở châu Á tăng lên 5 điểm phần trăm
trong nửa thế kỷ qua chủ yếu nhờ vào sự chuyển đổi nhân khẩu
học của khu vực23.

Các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh khả năng xảy ra “lợi
tức dân số thứ hai”, nghĩa là sự gia tăng tuổi thọ của người
trưởng thành dẫn đến việc các cá nhân tiết kiệm nhiều hơn để
chuẩn bị cho tuổi già, góp phần tích lũy vốn và tăng trưởng
kinh tế24.

Mặt khác, một xã hội già hóa thường được cho là có tác
động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế thông qua nhiều khía
cạnh dưới đây, bên cạnh việc giảm tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao
động và trong một số trường hợp là giảm quy mô tổng dân số.

Thứ nhất, tiết kiệm cao hơn do tình trạng già hóa dân số
có thể làm giảm tiêu dùng nội địa và có thể được coi là gánh nặng
nhân khẩu học thay vì lợi tức nhân khẩu học ở các quốc gia có
mức tiết kiệm quá cao. Ví dụ, ở Nhật Bản, quá trình già hóa
dân số và tuổi thọ trung bình cao hơn thúc đẩy các nhóm dân
số ở mọi độ tuổi tiết kiệm cho tương lai, dẫn đến tiêu dùng yếu
và giảm tăng trưởng.

23. Collins, S. 1991. Saving Behavior in Ten Developing Countries. In
Shoven, J. B., and B. D. Bernheim, eds. National Saving and Economic Performance.
Chicago: National Bureau of Economic Research and the University of Chicago
Press; Kelley, A., and R. Schmidt. 1996. Saving, Dependency, and Development.
Journal of Population Economics. 9 (4). pp. 365–386; and Lee, R., A. Mason, and T.
Miller. 1997. Saving, Wealth, and the Demographic Transition in East Asia. East-
West Center Working Papers: Population Series. No. 88–7. Honolulu: East-West Center.

24. Lee, R., and A. Mason. 2006. What Is the Demographic Dividend?
Finance and Development. 43 (3). p. 5.
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Thứ hai, dân số giảm thường đi kèm với một xã hội già hóa,
có thể làm suy yếu tổng tiêu dùng (do đó, làm mất tính kinh tế
theo quy mô) và dẫn đến thiếu đầu tư cho năng lực sản xuất.

Thứ ba, một xã hội già hóa thường đi kèm với việc giảm
nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ mới, dẫn đến thị trường
nội địa kém sôi động, trì trệ và ít đổi mới hơn để đáp ứng nhu
cầu mới của dân số trẻ, đồng thời cũng khiến cho các nhà cung
ứng tăng tâm lý sợ rủi ro và giảm tinh thần kinh doanh.

Thứ tư, sự già hóa có thể tác động tiêu cực đến tài chính
công do nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ y tế, lương
hưu và chăm sóc người già. Điều này làm giảm chi tiêu công
trong các lĩnh vực khác như giáo dục đại học, đầu tư và bảo trì
cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, một xã hội già hóa có thể tạo ra các ngành công
nghiệp mới và dẫn đến những đổi mới nhằm bù đắp cho lực
lượng lao động đang bị thu hẹp và cung cấp các dịch vụ chăm
sóc sức khỏe cho người cao tuổi, hoặc đầu tư vào cơ sở hạ tầng
như thang máy cho tàu điện ngầm và các tiện ích miễn phí khác.
Mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cũng mang
lại cơ hội cho tăng trưởng và việc làm. Du lịch và các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe khác có thể phát triển để phục vụ dân số già.

6.6. Triển vọng
Khu vực châu Á đang phát triển đã đạt được nhiều thành

tựu trong đầu tư vốn con người nhờ chi tiêu công lớn, đưa ra các
biện pháp can thiệp có mục tiêu cũng như cải cách chính sách và
thể chế. Tuy nhiên, so với các nước tiên tiến thì vẫn còn những
khoảng cách đáng kể về trình độ học vấn và thành tựu về y tế.

Những thách thức trong giáo dục bao gồm: (i) đạt phổ cập
giáo dục trung học ở các nước có thu nhập thấp và trung bình
thấp, nơi vẫn còn tồn tại khoảng cách lớn, (ii) nâng cao chất
lượng giáo dục, và (iii) mở rộng giáo dục đại học và TVET.
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Tất cả những hoạt động này đều đòi hỏi đầu tư công lớn hơn
cho giáo dục và tiếp tục cải cách hệ thống giáo dục để mở rộng
khả năng tiếp cận giáo dục và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Chất lượng giáo dục vẫn còn bất cập. Nhiều quốc gia
châu Á cần đầu tư nhiều hơn vào văn hóa đọc, toán học và khoa
học để theo kịp tiến bộ công nghệ nhanh chóng, bao gồm cả
rôbốt và trí tuệ nhân tạo, những thứ có thể thay đổi bản chất
công việc và các nhiệm vụ trong tương lai của người lao động.
Trong một nền kinh tế dựa trên công nghệ, điều quan trọng hơn
bao giờ hết là người lao động cần phải có khả năng và kỹ năng
để học và học lại.

Về y tế, các nước châu Á cần tiếp tục: (i) đầu tư vào các hệ
thống chăm sóc sức khỏe để giải quyết gánh nặng ngày càng
tăng của các bệnh không truyền nhiễm (NCD), một phần do
tình trạng già hóa dân số và thay đổi chế độ ăn uống; (ii) xây
dựng các hệ thống ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với dịch
bệnh trong tương lai, do khu vực này là nơi dễ xảy ra đại dịch;
và (iii) tăng chi tiêu công cho y tế và hướng tới đạt được bao
phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Năm 2017, bốn bệnh lý không lây nhiễm hàng đầu - bệnh
tim, ung thư, bệnh hô hấp mãn tính và tiểu đường - đã gây ra
hơn 75% số ca tử vong ở khu vực châu Á đang phát triển (tăng
từ 54% vào năm 1990). Đây có thể được coi là một thành công
trong bối cảnh chuyển đổi dịch tễ học, khi tỷ lệ tử vong có thể
phòng ngừa được giảm đáng kể nhờ các chương trình mục tiêu
ban đầu. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp tử vong sớm do
các bệnh không truyền nhiễm xảy ra ở các nước thu nhập thấp
và trung bình, và phần lớn trong số đó là các nước châu Á.

Thay đổi nhân khẩu học có ý nghĩa quan trọng đối với
phát triển kinh tế. Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, Nam Á,
Trung Á và Thái Bình Dương vẫn có dân số trẻ. Các quốc gia
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này có thể hưởng lợi từ lợi tức nhân khẩu học trong nhiều năm
tới. Thách thức đặt ra là bảo đảm đầu tư thích hợp vốn con
người và tạo ra đủ việc làm có chất lượng.

Khi thay đổi nhân khẩu học tiếp tục diễn ra, ngày càng
nhiều quốc gia ở châu Á bắt đầu trải qua sự sụt giảm dân số
trong độ tuổi lao động. Hệ quả là, lợi tức nhân khẩu học sẽ trở
thành gánh nặng nhân khẩu học. Điều này có tác động lớn đến
tiềm năng tăng trưởng kinh tế, tài chính công và hệ thống chăm
sóc sức khoẻ của một quốc gia. Đối với các quốc gia này, tăng
trưởng sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào việc nâng cao năng
suất lao động. Họ cũng sẽ cần phát triển các hệ thống y tế, lương
hưu và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi một cách hợp lý,
đầy đủ và bền vững.

Ở các nước tiên tiến hơn với dân số già, các chính sách công
cần hỗ trợ sự tham gia của phụ nữ và người cao tuổi trong lực
lượng lao động để gặt hái “lợi tức giới tính” và “lợi tức bạc”.
Bằng cách đó, chính phủ có thể giúp thiết lập các cơ sở chăm sóc
trẻ em tốt hơn, mang lại lợi ích cho các ông bố, bà mẹ, thúc đẩy
sử dụng công nghệ tốt hơn để bổ sung cho dân số trong độ tuổi
lao động đang bị giảm dần và chăm sóc người già, đồng thời tăng
cường tính bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe và hưu trí.

Sự đa dạng nhân khẩu học lớn ở châu Á có nghĩa là cả các
quốc gia có dân số trẻ và dân số già đều có thể hưởng lợi từ việc
dịch chuyển lao động xuyên biên giới. Các quốc gia có nguồn
di cư ra nước ngoài nên sử dụng hiệu quả nguồn kiều hối và
thúc đẩy phúc lợi cho lao động nhập cư. Các quốc gia có người
nhập cư nên xây dựng chính sách nhập cư và các chương trình
lao động nước ngoài một cách đúng đắn, đồng thời phát triển
các kỹ năng của lao động nhập cư và bảo vệ quyền lợi của họ.
Hợp tác khu vực có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc
đẩy dịch chuyển lao động xuyên biên giới.



CHƯƠNG 7

ĐẦU TƯ, TIẾT KIỆM
VÀ TÀI CHÍNH

7.1. Giới thiệu

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vững đòi hỏi
đầu tư thích đáng. Lịch sử kinh tế của châu Á trong hơn 50
năm qua là minh chứng cho thực tế bất biến này. Tất cả các
nền kinh tế đang phát triển nhanh thường được chính phủ
cung cấp hoặc hỗ trợ để đầu tư lớn vào nhà máy và xí nghiệp
mới cùng các cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, bến cảng,
các nhà máy điện và đường dây tải điện, cấp nước đô thị và
viễn thông (Chương 8). Những khoản đầu tư này sẽ nâng cao
năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo điều kiện cho
tiến bộ kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức
sống của người dân.

Các khoản đầu tư lớn của châu Á chủ yếu từ nguồn tiền
tiết kiệm trong nước của các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính
phủ. Tại nhiều quốc gia, việc huy động vốn từ bên ngoài cũng
đóng vai trò quan trọng. Hỗ trợ phát triển chính thức song
phương và tài trợ của ngân hàng phát triển đa phương thực sự
rất cần thiết, đặc biệt trong những giai đoạn đầu của quá trình
phát triển (Chương 14). Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trở
thành nguồn vốn từ bên ngoài lớn nhất sau khi các nước bắt đầu
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tự do hóa đầu tư trong nước (Chương 9). Lượng kiều hối từ
những người lao động ở nước ngoài cũng đã mang lại nguồn
tài chính ổn định ở một số quốc gia.

Hệ thống tài chính dựa vào ngân hàng của châu Á đóng vai
trò quan trọng trong việc chuyển tiết kiệm trong nước sang đầu
tư trong nước. Gần đây, thị trường vốn đã tăng trưởng đáng kể
nhằm cung cấp tài chính dài hạn, đặc biệt là từ cuộc khủng
hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.

Nội dung Chương 7 nghiên cứu các mô hình đầu tư, tiết
kiệm và tài chính ở khu vực châu Á đang phát triển trong suốt 50
năm chuyển đổi và tăng trưởng nhanh chóng vừa qua. Mục 7.2
mô tả sự tích lũy vốn nhanh chóng của châu Á, bao gồm đầu tư
vào năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng. Mục 7.3 xem xét tiết
kiệm của các hộ gia đình, các doanh nghiệp và chính phủ trong
vai trò nguồn vốn đầu tư trong nước và các động lực về chính
sách và thể chế tương ứng. Mục 7.4 tập trung vào nguồn huy
động vốn từ bên ngoài. Mục 7.5 xem xét vai trò của hệ thống tài
chính châu Á trong việc chuyển tiết kiệm sang đầu tư, bao gồm
vai trò của các ngân hàng, thị trường vốn và tài chính doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Mục 7.6 thảo luận ngắn gọn về những thách
thức trong tương lai của đầu tư, tiết kiệm và tài chính ở châu Á.

7.2. Tích lũy vốn nhanh tại châu Á

Trong những năm 1960, hầu hết các nền kinh tế châu Á
đều có tỷ lệ đầu tư (tỷ lệ đầu tư trên GDP) thấp. Tỷ lệ đầu tư
trung bình của khu vực ở mức 20,3%, tương đương với khu vực
Mỹ Latinh và vùng Caribê (Phụ lục 12). Chỉ có một số nền kinh
tế có tỷ lệ đầu tư trên 20%, bao gồm Hồng Công (Trung Quốc),
Trung Quốc, Philíppin và Đài Loan (Trung Quốc).
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Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ sau đó, tỷ lệ đầu tư trên
khắp châu Á đã tăng đáng kể. Tới những năm 2010, tỷ lệ đầu
tư trung bình của khu vực châu Á đang phát triển là 38,9%, gần
gấp đôi khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribê cũng như các nước
OECD. Nhờ tỷ lệ đầu tư trung bình của Trung Quốc cao nên tỷ
lệ này ở Đông Á đứng ở mức cao nhất (42,9%), tiếp theo là Nam
Á (32,2%), Đông Nam Á (28,6%) và Trung Á (26,9%)1.

Tỷ lệ đầu tư tăng nhanh dẫn đến việc mở rộng đáng kể
vốn cổ phần của khu vực châu Á đang phát triển, từ 3,9 nghìn
tỷ USD năm 1960 lên 176 nghìn tỷ USD năm 2017 (tính theo giá
trị đôla Mỹ thực tế năm 2011), tăng 6,9% mỗi năm (xem Bảng
7.1). Mặc dù mức đầu tư của các tiểu vùng châu Á đang phát
triển (ngoại trừ Thái Bình Dương do không có dữ liệu) đều tăng
đáng kể, nhưng mức tăng rõ rệt nhất là ở Đông Á, từ 1,3 nghìn
tỷ USD năm 1960 lên 108,2 nghìn tỷ USD vào năm 2017. Mức
tăng này chủ yếu đến từ Trung Quốc với vốn cổ phần tăng từ 1
nghìn tỷ USD lên tới 94,9 nghìn tỷ USD. Cũng trong giai đoạn
này, vốn cổ phần ở Nam Á và Đông Nam Á cũng có mức tăng
trưởng đáng kể.

Khu vực châu Á đang phát triển tập trung đầu tư đáng kể
vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng (Chương 8). Tổng mức tiêu thụ
năng lượng sơ cấp của khu vực tăng 13,5 lần trong giai đoạn
1965-2018, trong khi mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp toàn cầu
tăng 3,7 lần. Sản lượng điện của Trung Quốc tăng 50 lần, từ 139
terawatt giờ (TWh) năm 1971 lên 7.146 TWh năm 2018. Tương
tự như vậy, sản lượng điện của Ấn Độ cũng tăng 25 lần, từ 66
TWh lên 1.643 TWh. Số kilômét đường tính trên 1 triệu người ở

1. WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org
(truy cập ngày 02/8/2019).
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Trung Quốc đã tăng 4,5 lần, từ 730 km năm 1965 lên 3.260 km
năm 2014. Ở Ấn Độ, tỷ lệ này là 2,9 lần, tăng từ 1.461 km lên
4.224 km. Tuy nhiên, giữa các quốc gia có sự khác biệt rất lớn
trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Tăng trưởng đầu tư nhanh góp phần thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế nhanh chóng, từ đó lại tiếp tục hỗ trợ gia tăng đầu tư.
Có một số yếu tố góp phần thúc đẩy tích lũy vốn nhanh chóng
ở khu vực châu Á đang phát triển. Ở nhiều quốc gia, việc thúc
đẩy công nghiệp hóa mạnh mẽ chính là động lực của đầu tư.
Trong các thập niên 1960 và 1970, công nghiệp hóa được chính
phủ các nước khởi xướng và đẩy mạnh. Họ tập trung vào các
ngành công nghiệp nặng thâm dụng vốn với lượng vốn đầu tư
lớn. Mặc dù đầu tư của khu vực tư nhân cũng rất quan trọng,
nhưng các doanh nghiệp nhà nước thường đóng vai trò chính
trong các khoản đầu tư này, đặc biệt là ở NIEs như Hồng Công
(Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc).

Kể từ những năm 1980 và đặc biệt là những năm 1990, hầu
hết các nền kinh tế châu Á đã thực hiện cải cách theo hướng thị
trường dẫn đến sự gia tăng đầu tư của khu vực tư nhân. Trung
Quốc bắt đầu cải cách theo hướng thị trường và đưa ra chính
sách mở cửa từ cuối những năm 1970, tiếp đó là gia tăng đầu tư
tư nhân từ 12,2% tổng giá trị đầu tư tài sản cố định năm 1995
lên 14% vào năm 2000 và 61% vào năm 20182. Ấn Độ bắt đầu tự
do hóa kinh tế từ năm 1991 và cũng có sự gia tăng tương tự
trong tổng góp vốn của khu vực tư nhân, từ 10% GDP năm 1980
tăng lên 15% năm 1990, 17% năm 2000 và 21% năm 2017.

2. National Bureau of Statistics of China. 1995, 2000, and 2018. Statistical
Communiqué on the National Economic and Social Development. Beijing.
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Bảng 7.1: Tổng lượng và tỷ lệ tăng trưởng vốn hữu hình
trong các năm 1960, 1990 và 2017

(giá trị đôla Mỹ thực tế năm 2011, nghìn tỷ USD)

... = không có dữ liệu.
Lưu ý: Không có dữ liệu tại khu vực các quốc đảo Thái Bình Dương. Không có dữ liệu của năm
1960 tại Trung Á và Butan, Brunây, Campuchia, Manđivơ, Mông Cổ và Mianma.
Nguồn: Feenstra, R., R. Inklaar, and M. P. Timmer. 2015. The Next Generation of the Penn World
Table Version 9.1. American Economic Review. 105 (10). pp. 3150-3182 (truy cập ngày 04/5/2019);
và ước tính của ADB.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy đầu tư vào nhiều nền kinh tế châu Á, đặc
biệt là trong 2-3 thập kỷ qua. Từ những năm 1980, nhiều công
ty nước ngoài đã đến châu Á để sản xuất hàng hóa phục vụ cho
các thị trường phát triển, sau đó cũng tập trung vào thị trường
nội địa. Từ giữa những năm 1980, sau khi áp dụng các chính
sách cải cách thị trường nhằm cho phép FDI tiến vào một cách
dễ dàng hơn, khu vực châu Á đang phát triển đã chứng kiến sự
tăng nhanh dòng vốn FDI vào khu vực, đầu tiên là từ Nhật Bản
và các nền kinh tế phát triển khác, sau đó dòng vốn ngày càng
tăng từ NIEs và Trung Quốc. Những dòng vốn FDI này không
bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Trong
năm 2017, châu Á đang phát triển tiếp tục là khu vực nhận FDI
lớn nhất thế giới, chiếm 35% tổng số toàn cầu, trong đó Trung
Quốc là điểm đến hàng đầu (Chương 9).
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7.3. Tiết kiệm trong nước cung cấp phần lớn nguồn vốn
đầu tư

Mức đầu tư cao của châu Á bắt nguồn chủ yếu từ nguồn
tiết kiệm trong nước của các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính
phủ, mặc dù việc huy động vốn từ bên ngoài cũng là nguồn bổ
sung quan trọng.

Về lý thuyết, với khả năng lưu động vốn và thông tin hoàn
hảo, đầu tư trong nước có thể không phụ thuộc vào tiết kiệm
trong nước vì có thể dựa vào nguồn vốn bên ngoài. Nhưng
những kinh nghiệm của các quốc gia trong và ngoài châu Á cho
thấy rằng, các quốc gia có mức tiết kiệm lớn sẽ có xu hướng đầu
tư cao và dẫn đến tăng trưởng cao3.

Tổng tiết kiệm

Trong những năm 1960, tỷ lệ tổng tiết kiệm trong nước của
khu vực châu Á đang phát triển bình quân đạt 18% GDP, thấp
nhất trong các khu vực trên toàn cầu (xem Bảng 7.2). Tỷ lệ tiết
kiệm cũng thấp hơn tỷ lệ đầu tư (dẫn đến thâm hụt tài khoản
vãng lai) 2,4 điểm phần trăm, có nghĩa là một phần đầu tư trong
nước được tài trợ bằng nguồn vốn đầu tư bên ngoài. Theo thời
gian, tỷ lệ tiết kiệm của khu vực châu Á đang phát triển tăng lên
đáng kể. Từ những năm 1990, tiết kiệm trong nước đã vượt quá
đầu tư trong nước và toàn bộ khu vực châu Á đang phát triển
trở thành khu vực tiết kiệm ròng (thặng dư tài khoản vãng lai).
Trong những năm 2010, chênh lệch giữa tổng tỷ lệ tiết kiệm trong
nước trung bình của khu vực đạt 41%, chủ yếu nhờ tốc độ tăng
nhanh ở Trung Quốc (48,3%). Trong những năm 2000, chênh lệch
giữa tổng tiết kiệm trong nước so với tổng mức đầu tư chiếm 3,3%

3. Feldstein, M., and C. Horioka. 1980. Domestic Saving and International
Capital Flows. The Economic Journal. 90 (June). pp. 314–329.
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GDP của khu vực, sau đó giảm dần xuống 2,1% trong những
năm 2010 do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Bảng 7.2: Tổng tiết kiệm trong nước và chênh lệch
tiết kiệm - đầu tư trong giai đoạn 1960-2018

(% GDP)

...  =  không có dữ liệu,  GDP  =  Tổng sản phẩm trong nước, OECD  =  Tổ chức hợp tác và phát triển
kinh tế.
Lưu ý: Dữ liệu về chênh lệch đầu tư - tiết kiệm được đặt trong ngoặc đơn. Dữ liệu của Đài Loan
(Trung Quốc) là tổng tiết kiệm quốc gia.
Nguồn: WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019).
Đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics.
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Trong nửa thế kỷ qua, khu vực Đông Á chủ yếu tiết kiệm
ròng, trừ một số năm đầu thập niên 1960, cuối thập niên 1970
và đầu thập niên 1980. Tuy nhiên, Nam Á liên tục là khu vực
vay ròng với tỷ lệ chênh lệch giữa đầu tư và tiết kiệm ở mức
6,7% GDP trong những năm 1960; tỷ lệ này đã giảm trong
những năm gần đây, nhưng trung bình vẫn ở mức hơn 4% GDP
trong các thập niên 2000 và 2010. Trước cuộc khủng hoảng tài
chính châu Á năm 1997-1998, Đông Nam Á chủ yếu là khu vực
vay ròng; sau đó, liên tục là khu vực tiết kiệm ròng. Thái Bình
Dương cũng là khu vực vay ròng trong hầu hết các năm, ngoại
trừ những năm 1990 chủ yếu là tiết kiệm ròng nhờ nguồn tài
nguyên dồi dào ở Papua Niu Ghinê. Hầu hết các quốc đảo ở
Thái Bình Dương vẫn ra sức huy động đủ nguồn lực trong nước
nhằm tài trợ cho nhu cầu cơ sở hạ tầng thiết yếu (mục 7.4).
Trung Á là khu vực vay ròng sau khi giành độc lập vào những
năm 1990, nhưng đã trở thành khu vực tiết kiệm ròng kể từ năm
2002 (trừ năm 2016), cũng nhờ các quốc gia giàu tài nguyên như
Adécbaigian, Cadắcxtan và Tuốcmênixtan. Kể từ cuối những
năm 1990, mức tiết kiệm ròng cao của khu vực châu Á đang
phát triển đã được phản ánh qua mức thặng dư tài khoản vãng
lai lớn (xem Hộp 7.1).

Có ba nguồn tiết kiệm chính trong nước, bao gồm hộ gia
đình, doanh nghiệp và chính phủ. Tiết kiệm hộ gia đình là một
phần của thu nhập khả dụng không được chi tiêu. Tổng tiết
kiệm của doanh nghiệp chủ yếu là phần lợi nhuận giữ lại (sau
khi trả thuế doanh nghiệp và tiền cổ tức, nhưng trước khi đầu
tư). Tiết kiệm của chính phủ là phần thu vượt mức chi tiêu của
chính quyền trung ương và địa phương (trước khi đầu tư vốn).
Các nguồn tiết kiệm trong nước khác nhau có tầm quan trọng
khác nhau giữa các nền kinh tế cũng như theo các giai đoạn thời
gian (xem Hình 7.1).
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Hộp 7.1: Tiết kiệm ở châu Á
và mất cân bằng toàn cầu

Thế giới đã chứng kiến tình trạng gia tăng sự mất cân
bằng lớn trên toàn cầu, hay chính xác hơn là sự mất cân bằng
tài khoản vãng lai toàn cầu trong cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu năm 2008-2009. Một loạt các quốc gia, chủ yếu là các
nền kinh tế Đông Á và Đông Nam Á, một số nước công nghiệp
ở châu Âu và các nhà xuất khẩu dầu mỏ, liên tục có mức thặng
dư tài khoản vãng lai cao (mức tiết kiệm vượt mức đầu tư);
trong khi Mỹ liên tục có mức thâm hụt tài khoản vãng lai cao
(mức đầu tư vượt mức tiết kiệm) (xem Hình hộp).

Hình hộp: Cán cân tài khoản vãng lai thế giới
giai đoạn 1997-2018

(% GDP thế giới)

GDP = Tổng sản phẩm trong nước.
Nguồn: ADB. 2019. Asian Development Outlook 2019. Manila; and International Monetary Fund.
2019. World Economic Outlook Databases. https://www.imf.org/en/Publications/ SPROLLs/world-
economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20 descending (truy cập ngày 22/7/2019).
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Một số nhà quan sát coi đây là một trong những nguồn
gốc của lỗ hổng tài chính dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu. Họ lập luận rằng, các thị trường mới nổi (đặc biệt là
các nền kinh tế ở châu Á) và các nhà xuất khẩu dầu mỏ đã tiết
kiệm quá nhiều với mức tiết kiệm dư thừa được đầu tư phần
lớn vào tài sản của Mỹ, khiến lãi suất của Mỹ giữ ở mức thấp
và dẫn tới việc các tổ chức tài chính tại thị trường Mỹ chấp
nhận rủi ro quá mức. Quan điểm này thường được gọi là “làn
sóng tiết kiệm toàn cầu”a. Tuy nhiên, có ý kiến khác cho rằng
mức tiết kiệm hộ gia đình thấp, mức thâm hụt tài chính cao ở
Mỹ và việc các tổ chức tài chính của nước này chấp nhận rủi
ro quá mức sẽ càng làm nảy sinh mất cân bằng toàn cầu. Họ
cũng cho rằng việc chấp nhận rủi ro quá mức chủ yếu là do
thiếu quy định và giám sát đầy đủ đối với các sản phẩm
chứng khoán hóa phức tạp.

Trong khi tỷ lệ tiết kiệm vẫn ở mức cao tại các thị trường
mới nổi ở châu Á (đặc biệt là Trung Quốc), sự mất cân bằng
cán cân vãng lai của nước này đã giảm sau cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu. Khu vực châu Á đang phát triển đã mở rộng
đáng kể tiêu dùng nội địa nhờ tầng lớp trung lưu đang ngày
một tăng, sự phát triển của khu vực tài chính, mở rộng tín dụng
tiêu dùng cũng như cải thiện mạng lưới an sinh xã hội. Ví dụ,
thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc đạt 10% GDP của
chính quốc gia này trong năm 2007. Kể từ đó, mức này đã giảm
và chiếm 0,4% GDP năm 2018b.
a. Bernanke, B. 2005. The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit. Speech at the
Sandridge Lecture. Virginia Association of Economics. 10 March. Richmond, Virginia.
b. ADB. 2019. Asian Development Outlook 2019 Update. Manila.
Nguồn: ADB.
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Hình 7.1: Tổng tiết kiệm trong nước và các nguồn tiết kiệm
ở một số nền kinh tế châu Á giai đoạn 1990-2017

 (% GDP)

GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc.
Lưu ý: Tổng tiết kiệm trong nước và từng ngành là giá trị trung bình theo giai đoạn dựa trên
các ước tính chính thức có sẵn. Các nền kinh tế có thể tuân theo các cách tiếp cận khác nhau để
phân loại tiết kiệm theo ngành.
Đối với Philíppin, dữ liệu ngành được dựa trên khung Hệ thống tài khoản quốc gia năm
1968/1993. Dữ liệu của Trung Quốc và Thái Lan là từ dòng tài khoản quỹ. Đối với Ấn Độ, từ
năm 2012 trở đi, dữ liệu tương ứng với năm cơ sở mới 2011/12; trước năm 2012, dữ liệu tương
ứng với năm cơ sở cũ 2004/05.
Nguồn: CEIC Data. Global Database. https://www.ceicdata.com/en (truy cập ngày 24/3/2019);
and Haver Analytics. Haver Analytics Database. http://www.haver.com/datalink.html (truy
cập ngày 24/3/2019). Đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate-General of Budget,
Accounting and Statistics.

Tiết kiệm hộ gia đình
Ở Trung Quốc, tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình tăng từ khoảng

20% GDP trước năm 2005 lên 23% GDP sau năm 2005. Ở Ấn Độ,
tỷ lệ này tăng từ 17-18% GDP trong những năm 1990 lên 23%
trong những năm 2010. Tại Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc),
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tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình đã giảm trong 3 thập kỷ qua và hiện
chỉ còn khoảng 7% GDP. Tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình chiếm
khoảng 6-7% GDP ở Inđônêxia và Thái Lan trong những năm
gần đây, nhưng thấp hơn nhiều ở Philíppin.

Nhiều nghiên cứu đã cố gắng giải thích tỷ lệ tiết kiệm hộ
gia đình cao và/hoặc tăng ở một số nước châu Á đang phát triển,
mặc dù lý do có thể khác nhau giữa các quốc gia. Thứ nhất, tăng
trưởng kinh tế nhanh chóng có thể dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cao
hơn. Điều này có thể được giải thích bằng giả thuyết về “thói
quen bền bỉ” hoặc “thu nhập thường xuyên”. Lý thuyết “thói
quen bền bỉ” cho rằng người tiêu dùng hình thành thói quen
theo thời gian dựa trên hành vi trong quá khứ của họ và điều
này tạo nên một quán tính hay “độ trễ”, dẫn đến mức tiêu thụ
hiện tại không thay đổi nhiều như thu nhập4. Theo giả thuyết
“thu nhập thường xuyên”, người tiêu dùng đưa ra các quyết
định tiêu dùng hiện tại dựa trên thu nhập thường xuyên thay
vì thu nhập hiện tại; họ có thể không sẵn sàng tăng mức tiêu
dùng nếu không chắc chắn mức thu nhập tăng thường xuyên
hay tạm thời5.

Nhóm giải thích thứ hai liên quan đến các yếu tố nhân
khẩu học dựa trên “giả thuyết về vòng đời”. Theo lý thuyết này,
các cá nhân muốn dàn trải tiêu dùng trong suốt cuộc đời của họ -
họ vay nợ (hoặc tiết kiệm ít hơn) khi còn trẻ, dự đoán trước các
dòng thu nhập trong tương lai sẽ giúp họ trả hết nợ; họ tiết kiệm
(hoặc tiết kiệm nhiều hơn) khi tới tuổi trung niên để duy trì mức

4. Brown, T. M. 1952. Habit Persistence and Lags in Consumer Behaviour.
Econometrica. 20 (3). pp. 355–371.

5. Friedman, M. 1957. A Theory of the Consumption Function. Princeton:
Princeton University Press.
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tiêu dùng khi nghỉ hưu; và sau khi nghỉ hưu, họ rút bớt các
khoản tiền tiết kiệm trước đó. Trong 50 năm qua, tỷ lệ dân số
trong độ tuổi lao động ở nhiều nước châu Á tăng nhanh chóng,
có khả năng góp phần làm tăng tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình.

Các nghiên cứu thực nghiệm gần đây ủng hộ giả thuyết
này, theo đó, ở Philíppin, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan
(Trung Quốc) và Thái Lan, các hộ gia đình trẻ và già tiết kiệm
ít hơn so với những hộ trung niên6. Các nghiên cứu thực nghiệm
cũng cho thấy mối tương quan nghịch giữa tỷ lệ phụ thuộc (ở
cả người trẻ và người già) và tỷ lệ tiết kiệm, dựa trên dữ liệu từ
các nền kinh tế ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á7. Vì tỷ lệ phụ
thuộc giảm ở nhiều nền kinh tế trong 50 năm qua cùng với tỷ lệ
dân số trong độ tuổi lao động gia tăng, do đó tỷ lệ tiết kiệm tăng
lên, phù hợp với các nghiên cứu xuyên quốc gia trên toàn cầu8.
Ngoài yếu tố liên quan đến tuổi tác, sự mất cân bằng giới tính
nghiêng về nam giới tại Trung Quốc được coi như một động

6. Xem tài liệu Deaton, A., and C. Paxson. 2000. Growth and Savings
among Individuals and Households. Review of Economics and Statistics. 82 (2).
pp. 212–225; and Chamon, M., and E. S. Prasad. 2008. Why Are Saving Rates
of Urban Households in China Rising? NBER Working Paper. No. w14546.
Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

7. Kim, S., and J.-W. Lee. 2007. Demographic Changes, Saving, and
Current Account in East Asia. Asian Economic Papers. 6 (2). pp. 22–53; and
Horioka, C., and A. Terada-Hagiwara. 2012. The Determinants and Long-
Term Projections of Saving Rates in Developing Asia. Japan and the World
Economy. 24 (2). pp. 128–137.

8. Xem tài liệu Chinn, M. D., and E. S. Prasad 2003. Medium-Term
Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries:
An Empirical Exploration. Journal of International Economics. 59 (1). pp. 47–
76; and Bosworth, B., and G. Chodorow-Reich. 2007. Saving and
Demographic Change: The Global Dimension. Center for Retirement Research
at Boston College Working Paper. No. 2007-2. Boston: Boston College.
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lực tiết kiệm vì các gia đình có xu hướng tiết kiệm để mua nhà
và đồ dùng lâu bền cho hôn nhân của con trai sau này9.

Nhóm giải thích thứ ba liên quan đến phát triển ngành tài
chính, bao gồm khả năng tiếp cận các tổ chức tiết kiệm và
những hạn chế cho vay hộ gia đình.

Hệ thống tài chính ngân hàng ổn định ở nhiều nước châu Á
giúp những người tiết kiệm ở nông thôn hoặc tiết kiệm quy mô
nhỏ có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính với chi phí giao dịch
thấp, khuyến khích tiết kiệm hộ gia đình. Điều này diễn ra ngay
cả khi nhiều quốc gia duy trì lãi suất danh nghĩa dưới mức cân
bằng, một hiện tượng được gọi là “áp chế tài chính” phổ biến ở
các nước đang phát triển. Có ý kiến cho rằng, mặc dù hiện tượng
áp chế tài chính đang diễn ra ở nhiều nước châu Á đang phát
triển nhưng thường ở mức nhẹ do lạm phát thấp và các ưu đãi
thuế dành cho tiết kiệm (như miễn thuế đối với tiền lãi), vì vậy
lãi suất thực tế vẫn ở mức dương để thu hút tiết kiệm hộ gia đình10.

Nhiều nền kinh tế châu Á đã thực hiện tốt các chương
trình huy động tiết kiệm hộ gia đình tự nguyện. Chẳng hạn như
tiết kiệm bưu điện, được phát triển từ thành công của Nhật Bản
(xem Hộp 7.2). Bănglađét, Ấn Độ, Cadắcxtan, Malaixia,
Philíppin, Trung Quốc, Hàn Quốc, Xingapo, Đài Loan (Trung
Quốc) và Việt Nam đều phát triển hệ thống tiết kiệm bưu điện
rộng lớn. Ở một số nền kinh tế, các hợp tác xã nông nghiệp và
thủy sản cũng cung cấp dịch vụ tiền gửi tiết kiệm cho các hộ gia
đình nông thôn.

9. Wei, S.-J., and X. Zhang. 2011. The Competitive Saving Motive:
Evidence from Rising Sex Ratios and Savings Rates in China. Journal of
Political Economy. 119 (3). pp. 511–564.

10. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.
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Hàn Quốc đã thiết lập hệ thống tiết kiệm bưu điện ngay
từ những năm 1960. Tại Đài Loan (Trung Quốc), từ giữa những
năm 1980, khoảng 40% tiết kiệm hộ gia đình trong khu vực tài
chính chính thức là tiết kiệm bưu điện. Tại Trung Quốc, tiết
kiệm bưu điện ngày càng trở nên phổ biến trong các hộ gia đình
thời gian gần đây với số lượng chi nhánh mọc lên như nấm từ
dưới 2.500 chi nhánh vào năm 1986 tăng lên 37.000 chi nhánh
vào năm 200911. Tại Ấn Độ, Ngân hàng Tiết kiệm bưu điện
(POSB) đã có hơn 154.000 chi nhánh vào cuối những năm 199012.

Hộp 7.2: Hệ thống tiết kiệm bưu điện của Nhật Bản

Hệ thống tiết kiệm bưu điện của Nhật Bản (thường được
gọi là Yu-cho) là hệ thống tiết kiệm bưu điện lớn nhất thế giới
về tiền gửi. Hệ thống này được thành lập vào năm 1871, theo
mô hình của Anh - quốc gia khởi đầu hệ thống tiết kiệm bưu
điện vào năm 1861. Với mạng lưới bưu chính rộng khắp, Yu-
cho đã có thể tiếp cận với những người tiết kiệm “nhỏ” theo
hộ gia đình ở nông thôn. Do các khoản tiền gửi này được miễn
thuế với chi phí gửi tiền và rút tiền thấp nhất, nên đã có sự
tăng trưởng vượt bậc; cụ thể, từ năm 1905 đến 1914, khoản tiền
gửi này đã tăng gần gấp 4 lần so với mức tăng khiêm tốn hơn
nhiều của tiền gửi ngân hàng thông thường.

Từ thời hậu chiến cho đến năm 2001, tiết kiệm bưu điện
cùng với hệ thống lương hưu quốc gia là nguồn tài trợ chính
cho Chương trình cho vay ưu đãi tài chính của chính phủ
(FILP). Chương trình này tài trợ cho các ngành công nghiệp

11. Garon, S. 2012. Why the Chinese Save? Foreign Policy. 19 January.
https://foreignpolicy.com/2012/01/19/why-the-chinese-save/.

12. WB. 2002. The Reform of India Post: Transforming a Postal Infrastructure to
Deliver Modern Information and Financial Services. Washington, DC.
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như sợi tổng hợp, lọc dầu, máy móc và công nghiệp điện tử
trong quá trình phục hồi sau chiến tranh. Ở đỉnh cao của thời
kỳ phát triển kinh tế tốc độ cao, FILP đã tài trợ cho việc đầu
tư cơ sở hạ tầng công cộng như đường cao tốc và đường sắt,
cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà ở và phát triển
khu vực thông qua các tổ chức tài chính trực thuộc chính phủ
như Ngân hàng Phát triển Nhật Bản, Ngân hàng Xuất nhập
khẩu Nhật Bản và Tập đoàn Tài chính nhà đất.

Hệ thống bưu chính của Nhật Bản, bao gồm cả tiết kiệm
bưu điện, đã được tư nhân hóa vào những năm 2000. Nhiều tổ
chức trực thuộc chính phủ được hợp nhất và bắt đầu phát hành
trái phiếu của riêng họ mà không cần chính phủ bảo đảm.
Nguồn: ADB.

Thị trường tín dụng tiêu dùng kém phát triển có thể là
nguyên nhân góp phần làm tăng mức tiết kiệm hộ gia đình. Ở
nhiều nền kinh tế châu Á, các khoản thế chấp, cung cấp thẻ tín
dụng và các dịch vụ tín dụng tiêu dùng khác không được phát
triển cho tới thời gian gần đây. Khi các hộ gia đình không thể
vay từ các tổ chức tài chính chính thức, họ có thể sử dụng các
thỏa thuận tài chính không chính thức hoặc tiết kiệm nhiều
hơn để chi tiêu cho các khoản mua hàng hóa lâu bền như ô tô
và các thiết bị điện tử hoặc cho các sự kiện lớn của gia đình
như đám cưới hay chi trả cho giáo dục. Ví dụ, khi thị trường
tín dụng tiêu dùng chính thức được tự do hóa tại Đài Loan
(Trung Quốc) vào năm 1987, xu hướng tiết kiệm trung bình
của các hộ gia đình đã giảm từ 29% vào đầu những năm 1990
xuống còn 26% vào năm 1996 và tiếp tục giảm xuống còn
khoảng 20% trong những năm 2010.

Trong những năm gần đây, tín dụng dành cho các hộ gia
đình gia tăng ở nhiều nước châu Á. Năm 2018, tín dụng hộ gia đình
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tính theo phần trăm GDP đạt 68% ở Malaixia và Thái Lan và 53%
ở Trung Quốc, so với 62% ở Liên minh châu Âu và 78% ở Bắc
Mỹ. Gần đây, tại Inđônêxia và Philíppin, các khoản vay tiêu
dùng đã tăng lên nhanh chóng, bao gồm cả cho vay mua ô tô và
xe máy.

Nhóm nguyên nhân thứ tư giải thích cho mức tiết kiệm hộ
gia đình cao liên quan đến tiết kiệm dự phòng, chủ yếu là do
hệ thống an sinh xã hội kém phát triển, chẳng hạn như thiếu
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và các điều khoản hưu trí
còn bất cập. Những động cơ thúc đẩy tiết kiệm dự phòng này
là nhân tố quan trọng trong tiết kiệm hộ gia đình ở mức cao tại
nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Điều này phù hợp với các nghiên cứu thực nghiệm gần
đây. Tại Đài Loan (Trung Quốc), mức tiết kiệm trung bình giảm
9-14% sau khi hệ thống Bảo hiểm y tế quốc gia được áp  dụng
vào năm 199513. Tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình tư nhân ở Thái Lan
cũng có sự sụt giảm tương tự từ đầu những năm 1990, khi hệ
thống an sinh xã hội 3 trụ cột được đưa ra, bao gồm trợ cấp xã
hội, bảo hiểm xã hội và dịch vụ xã hội14. Tại Philíppin trong giai
đoạn 1994-2006, sự sụt giảm tương tự về tỷ lệ tiết kiệm cũng
xảy ra do việc mở rộng phạm vi bao phủ an sinh xã hội vào đầu
những năm 199015.

13. Chou, S., J. Liu, and J. Hammit. 2003. National Health Insurance
and Precautionary Saving. Journal of Public Economics. 87 (9–10). pp. 1873–1894.

14. Pootrakool, K., K. Ariyapruchya, and T. Sodsrichai. 2005. Long-
Term Saving in Thailand: Are We Saving Enough and What Are the Risks?
Monetary Policy Group Working Papers. No. 2005-03. Bangkok: Bank of Thailand.

15. Terada-Hagiwara, A. 2009. Explaining Filipino Households’ Declining
Saving Rate. ADB Economics Working Paper Series. No. 178. Manila: ADB.
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Tổng tiết kiệm của doanh nghiệp

Từ những năm 1990 đến những năm 2010, tỷ lệ tổng tiết
kiệm của doanh nghiệp đã tăng lên ở Trung Quốc, Hàn Quốc,
Đài Loan (Trung Quốc) và Inđônêxia từ dưới 15% lên khoảng
20% GDP hoặc cao hơn (xem Hình 7.1). Cùng thời kỳ đó, tỷ lệ
tiết kiệm của doanh nghiệp đã tăng từ 18% lên 21% GDP ở Thái
Lan, từ 2% lên 13% GDP ở Philíppin và từ 6% lên 10% GDP ở
Ấn Độ. Trong giai đoạn 2010-2017, tổng tiết kiệm của doanh
nghiệp chiếm 60-70% tổng tiết kiệm trong nước tại Inđônêxia,
Philíppin, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan;
khoảng 40% tại Trung Quốc; và 30% tại Ấn Độ. Tỷ lệ tổng tiết
kiệm của doanh nghiệp ngày càng tăng trở thành một hiện
tượng toàn cầu, trong đó ở nhiều nước phát triển, tỷ lệ này cũng
đã tăng đáng kể trong vòng 3-4 thập kỷ qua.

Một số yếu tố đã được cho là nguyên nhân dẫn tới gia tăng
tỷ lệ tổng tiết kiệm của doanh nghiệp trên toàn cầu: (i) tỷ lệ thu
nhập của lao động giảm do các tiến bộ công nghệ, toàn cầu hóa
và sức mạnh thương lượng yếu dần của các nghiệp đoàn; (ii) giá
hàng hóa đầu tư giảm có thể liên quan đến tiến bộ công nghệ;
(iii) việc chi trả cổ tức thấp hơn ở một số quốc gia để giữ lại các
khoản thu nhập lớn cho đầu tư; (iv) giảm mức thuế thu nhập
doanh nghiệp; (v) lãi suất thấp làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp;
và (vi) sự xuất hiện của các công ty nền tảng có lợi nhuận cao,
không cần đầu tư quá lớn vào vốn hữu hình.

Trong số này, có nhiều yếu tố cũng xuất hiện tại các nước
châu Á. Ví dụ, ở Trung Quốc, tỷ lệ thu nhập của lao động trong
ngành công nghiệp giá trị gia tăng đã giảm từ 48% vào đầu
những năm 1990 xuống còn 42% vào giữa những năm 2000 và
ở Ấn Độ, đã giảm từ 50% xuống còn 22% (đối với khu vực
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công nghiệp chính thức)16. Nhiều công ty niêm yết ở khu vực
châu Á đang phát triển rất hạn chế trong thanh toán cổ tức.
Điển hình như tại Trung Quốc, khoảng 50% các doanh nghiệp
niêm yết cho tới thời gian gần đây đã không trả cổ tức17.

Tiết kiệm của chính phủ

Tiết kiệm của chính phủ có vai trò quan trọng trong tổng
tiết kiệm trong nước tại Inđônêxia, Trung Quốc18, Hàn Quốc,
Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm
của Chính phủ Ấn Độ vẫn tiếp tục ở mức âm, có nghĩa là thu
nhập của chính phủ thiếu so với chi tiêu hiện tại với các khoản
đầu tư vốn nhờ phát hành và vay trái phiếu. Cho đến nay, mức
tiết kiệm của Chính phủ Philíppin cũng khá thấp, dẫn đến việc
đầu tư cơ sở hạ tầng của chính phủ không hiệu quả.

Tỷ lệ tiết kiệm cao của chính phủ thường đi đôi với sự
thận trọng trong tài khóa (Chương 10). Các nghiên cứu của
ADB đã ghi nhận vai trò của sự thận trọng về tài khóa tại các
nền kinh tế Đông Nam Á như Inđônêxia, Malaixia và Xingapo
trong việc tăng cường tiết kiệm của chính phủ19. Sự cam kết

16. ADB. 2012. Asian Development Outlook 2012: Confronting Rising Inequality
in Asia. Manila.

17. Tyers, R., and F. Lu. 2008. Competition Policy, Corporate Saving
and China’s Current Account Surplus. ANU Working Papers in Economics and
Econometrics. No. 2008-496. Canberra: Australian National University College of
Business and Economics.

18. Zhang, L., et al. 2018. China’s High Savings: Drivers, Prospects,
and Policies. IMF Working Paper. No. WP/18/277. Washington, DC:
International Monetary Fund.

19. ADB. 1997. Emerging Asia: Changes and Challenges. Manila; and
Harrigan, F. 1996. Saving Transitions in Southeast Asia. EDRC Report Series.
No. 64. Manila: ADB.
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mạnh mẽ với chính sách tài chính thận trọng và bền vững vừa
thúc đẩy tiết kiệm công, đồng thời tạo một môi trường kinh tế
ổn định giúp tăng tiết kiệm tư nhân. Trong những năm gần đây,
cải cách tài khóa nhằm tăng thu thuế hoặc cắt giảm trợ cấp ở
một số nền kinh tế châu Á như Ấn Độ, Inđônêxia và Philíppin
đã làm tăng tiết kiệm của chính phủ và tăng chi tiêu cho cơ sở
hạ tầng công cộng.

7.4. Huy động vốn từ bên ngoài bổ sung cho tiết kiệm
trong nước

Tỷ lệ tổng đầu tư trong nước của khu vực châu Á đang
phát triển cao hơn tỷ lệ tổng tiết kiệm trong nước trong những
thập niên 1960, 1970 và 1980 (xem Bảng 7.2). Khoản đầu tư vượt
mức này được hình thành bởi các khoản tiết kiệm nước ngoài
từ các dòng vốn của người không cư trú trong nước như dòng
vốn chính thức, FDI, nợ tư nhân (cho vay ngân hàng và trái
phiếu) và danh mục đầu tư vốn cổ phần. Từ những năm 1990,
tỷ lệ tiết kiệm đã cao hơn tỷ lệ đầu tư.

Chênh lệch giữa đầu tư và tiết kiệm trong nước tương
đương với cán cân tài khoản vãng lai. Khoảng chênh lệch
dương thể hiện phần thặng dư, trong khi chênh lệch âm thể
hiện phần thâm hụt. Phần thâm hụt sẽ cần nguồn huy động vốn
từ bên ngoài. Tuy nhiên, ngay cả khi một quốc gia có thặng dư
tài khoản vãng lai, vẫn có thể có dòng vốn ròng của những
người không cư trú trong nước. Trong trường hợp như vậy,
thặng dư tài khoản vãng lai và dòng vốn ròng của người không
cư trú trong nước sẽ bù đắp đầu tư của cư dân ở nước ngoài
(bao gồm cả FDI) và tăng dự trữ ngoại hối.

Trước năm 1990, các dòng tiền chính thức ròng (thông qua
hỗ trợ phát triển chính thức song phương, tài trợ phát triển
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đa phương và các dòng tiền chính thức khác) là nguồn huy
động vốn từ bên ngoài lớn nhất cho khu vực châu Á đang phát
triển (xem Hình 7.2) (Chương 14). Vào đầu những năm 1970,
nguồn vốn này đạt mức xấp xỉ 60% (hoặc khoảng 6% tổng đầu
tư trong nước), nhưng mức này đã giảm theo thời gian xuống
còn dưới 40% (hoặc 4% tổng đầu tư trong nước) vào năm 1990.

FDI chảy vào khu vực là nguồn vốn lớn thứ hai trong các
thập niên 1970 và 1980. Tuy nhiên, nguồn vốn này đã trở thành
nguồn huy động vốn từ bên ngoài lớn nhất kể từ những năm
1990, khi các nền kinh tế châu Á bắt đầu tự do hóa thương mại
và đầu tư (Chương 9), tới năm 2000 nguồn vốn này đã đạt 13,3%
tổng vốn đầu tư trong nước và dao động trong khoảng 5,7-7,0%
trong những năm gần đây.

Tại khu vực châu Á đang phát triển, nợ tư nhân từ bên
ngoài, bao gồm khoản vay ngân hàng thương mại nước ngoài
và mua trái phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài, là nguồn huy
động vốn từ bên ngoài lớn thứ ba trong các thập niên 1970, 1980
và 1990. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, hoạt động cho
vay của ngân hàng đã chứng kiến dòng tiền đầu tư ra nước
ngoài ròng trong giai đoạn 1998-2002 và chỉ phục hồi kể từ sau
năm 2004. Huy động vốn bằng trái phiếu tăng trong nhiều năm
trước khủng hoảng tài chính châu Á và tiếp tục gia tăng trong
những năm trước và sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Danh mục đầu tư vốn cổ phần trong khu vực dù tăng đáng kể
sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, nhưng vẫn có nhiều
biến động.

Trong những năm trước khủng hoảng tài chính châu Á,
nhiều ngân hàng ở Inđônêxia, Malaixia, Hàn Quốc và Thái Lan
đã vay mượn rất nhiều từ các nguồn nước ngoài. Đây chủ yếu
là các khoản vay ngân hàng ngắn hạn hoặc trái phiếu đôla Mỹ
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và không được bảo đảm. Sau đó, các ngân hàng đã cung cấp các
khoản vay dài hạn bằng nội tệ cho các doanh nghiệp trong
nước. Điều này dẫn đến mất cân đối tiền tệ và kỳ hạn thanh
toán khiến hệ thống tài chính dễ bị tổn thương do đầu cơ tiền
tệ. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, các nước châu Á
đã thực hiện các bước quan trọng nhằm tăng cường các quy
định của ngân hàng và phát triển thị trường trái phiếu tiền tệ
trong nước để cung cấp tài chính dài hạn (Chương 10).

Tầm quan trọng và thành phần của vốn huy động từ bên
ngoài khác nhau theo từng khu vực (xem Hình 7.3). Khu vực
Thái Bình Dương có nguồn huy động vốn bên ngoài lớn nhất
tính theo tỷ lệ so với tổng đầu tư trong nước. Nguồn huy động
vốn bên ngoài lớn nhất của họ là dòng tiền chính thức ròng từ
những năm 1970 (thời gian này bắt đầu có số liệu), tiếp theo là
vốn FDI ròng. Ở Đông Nam Á, nguồn lớn nhất là dòng tiền
chính thức ròng trong suốt những thập niên 1970 và 1980,
nhưng sau đó vốn FDI ròng đã trở thành nguồn lớn nhất từ
những năm 1990. Tương tự, ở Nam Á, mặc dù tỷ lệ huy động
vốn từ bên ngoài so với tổng đầu tư trong nước thấp hơn nhiều
do các nền kinh tế Nam Á có quy mô lớn hơn và tài khoản vốn
có độ mở ít hơn. Ở Đông Á, nguồn huy động bên ngoài lớn nhất
là dòng tiền chính thức ròng vào những năm 1970 và vốn FDI
ròng từ những năm 1980. Ở Trung Á trong những năm 1990,
dòng tiền chính thức ròng là nguồn huy động vốn bên ngoài
lớn nhất và sau đó FDI ròng đã trở thành nguồn lớn nhất.

Ở khu vực châu Á đang phát triển, kiều hối (là một phần của
giao dịch tài khoản vãng lai, không phải là một phần của dòng
vốn) cũng đã trở thành một nguồn huy động vốn từ bên ngoài rất
quan trọng và ổn định trong những năm gần đây (xem Hộp 7.3).
Dòng kiều hối toàn cầu đến khu vực châu Á đang phát triển
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được ước tính vào khoảng 297 tỷ USD trong năm 2018, tương
đương hơn một nửa dòng vốn FDI ròng vào khu vực. Tại khu
vực châu Á đang phát triển, lượng kiều hối trung bình ở mức 1,3%
GDP vào năm 2018, với tỷ lệ đạt tới 19,1% ở các nước thu nhập
thấp và 3,7% đối với các nước có thu nhập trung bình thấp.

Hộp 7.3: Tầm quan trọng của kiều hối
đối với khu vực châu Á đang phát triển

Lượng kiều hối gửi về khu vực châu Á đang phát triển đã
tăng đều đặn từ năm 1990 và trở thành một nguồn thu ngoại
hối quan trọng đối với nhiều quốc gia (xem Hình hộp).
Nguồn tiền này ổn định rõ rệt hơn so với các loại dòng tài
chính khác.

Hình hộp: Các dòng tài chính vào
khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 1990-2018

(tỷ USD)

FDI = đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Nguồn: Ước tính của ADB; Knomad Database. https://www.knomad.org (truy cập ngày
26/11/2019); WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org (truy cập ngày
15/10/2019); UNCTAD. UNCTADStat. https://unctadstat.unctad.org (truy cập ngày
28/8/2019); và OECD. OECD Statistics. https://stats.oecd.org (truy cập ngày 26/8/2019).

Trong số 10 nền kinh tế nhận kiều hối lớn nhất trên thế
giới năm 2018, có 5 nền kinh tế ở châu Á, bao gồm Ấn Độ
(78,6 tỷ USD), Trung Quốc (67,4 tỷ USD), Philíppin (33,8 tỷ
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USD), Pakixtan (21 tỷ USD) và Việt Nam (15,9 tỷ USD). Tổng
lượng kiều hối mà các nước này đã nhận đạt 216,8 tỷ USD
trong năm 2018, tương đương 31,4% tổng số kiều hối toàn
cầu. Đối với nhiều nền kinh tế ở Trung Á và Thái Bình
Dương, kiều hối chiếm tỷ lệ lớn trong GDP với trên 30% tại
Tônga; ít nhất 10% tại Kiribati, Quần đảo Mácsan và Xamoa;
và khoảng 30% tại Cưrơgưxtan và Tátgikixtan.

Thực tế rằng kiều hối hướng đến nhu cầu kinh tế cụ thể
của những quốc gia thụ hưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng
của nguồn tiền này trong việc hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư tài
chính. Kiều hối là nguồn tài chính quan trọng cho các doanh
nghiệp siêu nhỏ và nhỏ tạo việc làm và giảm nghèo.
Nguồn: ADB.

7.5. Hệ thống tài chính châu Á
Hệ thống tài chính dựa trên ngân hàng và hệ thống tài chính

dựa trên thị trường

Một hệ thống tài chính hoạt động tốt sẽ hỗ trợ tăng trưởng
kinh tế bằng cách huy động và tập hợp các khoản tiết kiệm, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán và tài trợ tài chính cho
thương mại hàng hóa và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy phân bổ
nguồn tài chính hiệu quả. Hệ thống này cũng hỗ trợ tìm kiếm
các chủ doanh nghiệp mới, đa dạng hóa và quản lý rủi ro, giám
sát các khoản đầu tư và áp dụng quản trị doanh nghiệp. Nhiều
nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy, phát triển ngành tài chính
dẫn đến việc tích lũy vốn lớn hơn, tăng năng suất nhanh hơn
và hiệu quả kinh tế tốt hơn20. Hơn nữa, so với các nền kinh tế
tiên tiến, tác động tích cực của phát triển tài chính đối với

20. Zhuang, J., et al. 2009. Financial Sector Development, Economic
Growth, and Poverty Reduction: A Literature Review. ADB Economics
Working Paper Series. No. 173. Manila: ADB.
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tăng trưởng kinh tế thể hiện rõ hơn ở các nền kinh tế mới nổi
do các hạn chế tài chính bị ràng buộc hơn ở các nền kinh tế này21.

Mặc dù cấu trúc ban đầu của hệ thống tài chính ở một
quốc gia thường được xác định bởi các yếu tố lịch sử, thể chế,
kinh tế, pháp lý và chính trị, nhưng hiện nay phần lớn đều nhất
trí rằng một hệ thống tài chính hiệu quả đòi hỏi cả hai yếu tố là
các ngân hàng và thị trường vốn22. Một số ý kiến cho rằng, ngân
hàng có lợi thế, đặc biệt là trong giai đoạn đầu phát triển. Điều
này là do các ngân hàng có thể huy động một khoản tiền tiết
kiệm lớn từ những người tiết kiệm nhỏ và đưa vào khoản đầu
tư trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Các ngân hàng cũng có
thể đại diện cho nhiều cá nhân tiết kiệm để thực hiện giám sát
các khoản đầu tư này vì họ có thể tiếp cận các thông tin quan
trọng thông qua mối quan hệ lâu dài với người vay. Ví dụ, cho
đến những năm 1980, nhà cung cấp lớn nhất các khoản vay
ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp ở Nhật Bản thường
được gọi là “ngân hàng chính”, ngân hàng này có thể tác động
đến quản trị doanh nghiệp bằng cách giám sát các hoạt động của
doanh nghiệp và yêu cầu các giám đốc điều hành tham gia các
cuộc họp hội đồng quản trị khi cần thiết.

Mặt khác, trị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán
có lợi thế là phân tán rủi ro tốt hơn giữa một số lượng lớn các
nhà đầu tư cùng hàng loạt hồ sơ đánh giá rủi ro. Các hệ thống
tài chính dựa trên thị trường thường hoạt động tốt hơn trong
việc tài trợ cho các khoản đầu tư rủi ro hơn, như đổi mới công nghệ,

21. Estrada, G., D. Park, and A. Ramayandi. 2015. Financial Development,
Financial Openness, and Economic Growth. ADB Economics Working Paper
Series. No. 442. Manila: ADB.

22. Levine, R. 2002. Bank-Based or Market-Based Financial Systems:
Which Is Better? Journal of Financial Intermediation. 11 (4). pp. 398–428.
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và cung cấp tài chính dài hạn. Ngoài ra, một hệ thống dựa trên
thị trường có thể thúc đẩy kỷ luật thị trường mạnh mẽ và quản
trị doanh nghiệp tốt hơn thông qua các yêu cầu công khai thông
tin, tình hình giá cả và chức năng của các hội đồng đại diện cho
chủ sở hữu vốn. Thị trường vốn mang đến cơ hội đầu tư cho
các nhà đầu tư tổ chức, ví dụ như các quỹ hưu trí và các công
ty bảo hiểm nhân thọ.

Hệ thống tài chính dựa trên thị trường cũng được coi là có
khả năng ngăn chặn khủng hoảng tài chính tốt hơn, vì các
khoản tổn thất phát sinh trong thời kỳ tài chính khó khăn có thể
được các chủ sở hữu trái phiếu và chủ sở hữu cổ phần gánh vác
thay vì làm suy yếu bảng cân đối kế toán của ngân hàng, do đó
tránh được việc rút tiền hàng loạt và bảo vệ hệ thống thanh toán.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009
khởi nguồn ở Mỹ, nơi có thị trường vốn được coi là phát triển
nhất, đã chứng minh rằng các cuộc khủng hoảng tài chính có
thể xảy ra ở bất kể cấu trúc tài chính nào.

Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về nguyên nhân của cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu. Từ những năm 1990, với sự
phát triển nhanh chóng của tài chính có cấu trúc, các ngân hàng
đã đầu tư mạnh vào các sản phẩm liên kết thị trường như chứng
khoán bảo đảm bằng thế chấp và bảo đảm bằng tài sản thông
qua các hình thức đặc biệt. Các ngân hàng tham gia ngày càng
nhiều vào thị trường phái sinh (như hợp đồng hoán đổi tiền tệ
và hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng) và phải chịu rủi ro thị
trường lớn hơn. Điều này đã tạo ra một kênh mà qua đó, những
khó khăn trong chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (được
tăng cường bằng chứng khoán hóa phức tạp hơn, ví dụ như
nghĩa vụ nợ được thế chấp) có thể nhanh chóng lan sang hệ
thống ngân hàng và tác động đến toàn bộ hệ thống tài chính.
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Đây chính là những gì đã diễn ra trong cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều nỗ lực
nghiêm túc đã được thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro mang
tính hệ thống, bao gồm cả việc giải quyết các vấn đề “quá lớn
để sụp đổ” và tăng cường hệ thống tường lửa giữa ngân hàng
và các dịch vụ đầu tư khác. Nhưng sự phân định vẫn chưa được
rõ ràng như tiêu chuẩn đề ra. Theo nhiều cách, ngành ngân
hàng và thị trường vốn là nguồn bổ sung chứ không phải
nguồn thay thế trong hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính
và giữa chúng có thể xảy ra những rủi ro23. Các cơ quan quản
lý và ngành tài chính cần luôn thận trọng và ứng phó kịp thời
với bất kỳ dấu hiệu bất thường nào có thể xảy ra.

Tài chính thông qua ngân hàng ở châu Á

Trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998,
ngân hàng có vai trò cung cấp tài chính ở hầu khắp khu vực
châu Á đang phát triển (chủ yếu là các ngân hàng nhà nước).
Các ngân hàng đóng vai trò chủ đạo trong việc huy động tiết
kiệm trong nước cho đầu tư. Mặc dù một số nền kinh tế đã phát
triển thị trường vốn, nhưng tỷ lệ đầu tư thông qua cổ phiếu và
trái phiếu rất thấp. Ví dụ, tại Hàn Quốc, trong giai đoạn 1970-
1979, các khoản vay ngân hàng chiếm 82% nguồn tài chính của
các tập đoàn phi tài chính với vốn chủ sở hữu là 4% và trái
phiếu là 14%24. Tại Malaixia, từ năm 1986 đến 1991, các khoản vay

23. Eichengreen, B. 2015. Financial Development in Asia: The Role of
Policy and Institutions, with Special Reference to China. Chuẩn bị cho Tọa đàm
Asian Monetary Policy hằng năm lần thứ 2. 29 May. Singapore.

24. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.
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ngân hàng chiếm 95% nguồn tài chính của các tập đoàn phi tài
chính, bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong việc phát
triển thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp.

Các nền kinh tế châu Á đang phát triển nhanh, đặc biệt là
thành công của Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc)
trong việc chuyển tiền tiết kiệm trong nước vào đầu tư thông
qua hệ thống ngân hàng, một phần là nhờ thực hiện các chính
sách có chọn lọc. Các hoạt động bao gồm thành lập các ngân
hàng phát triển công; hướng dẫn các ngân hàng cung cấp các
khoản vay cho các doanh nghiệp và các ngành mục tiêu cũng
như cung cấp bảo lãnh tín dụng (cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ); kiềm chế lãi suất vừa phải; và các quy định về đầu tư nước
ngoài. Ở Inđônêxia, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), các ngân
hàng phát triển công là những tổ chức cho vay tài chính dài hạn25.

Theo các biện pháp phát triển ngành tài chính (xem
Bảng 7.3), hiện tượng tăng cường tài chính ở các nước châu Á
là quá trình đang diễn ra ở mức thấp hơn mức trung bình của
OECD về chứng khoán nợ quá hạn và giá trị vốn hóa thị
trường chứng khoán tính trên GDP. Mặc dù thị trường vốn
tăng trưởng nhanh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á,
nhưng tín dụng ngân hàng vẫn là nguồn tài chính quan trọng
nhất của khu vực tư nhân ở hầu hết các nền kinh tế châu Á.

25. Tại Nhật Bản, các ngân hàng có mối quan hệ đặc biệt với các doanh
nghiệp lớn thông qua việc sở hữu cổ phần chéo (thường là một thành viên
trong cùng một nhóm doanh nghiệp - tập đoàn kinh tế (keiretsu) lấy ngân
hàng làm trung tâm) đóng vai trò quan trọng trong tài chính doanh nghiệp
trong thời kỳ công nghiệp hóa. Mặc dù các tập đoàn gia đình lớn của Hàn
Quốc không sở hữu ngân hàng, được quốc hữu hóa trong những năm 1960,
tuy nhiên họ vẫn nhận được các khoản vay được bảo đảm từ ngân hàng nhờ
mối liên hệ chặt chẽ.
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Trong giai đoạn 2010-2017, tại 10 nền kinh tế lớn của khu vực
châu Á đang phát triển được lựa chọn (Hồng Công (Trung
Quốc), Ấn Độ, Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Trung Quốc,
Hàn Quốc, Xingapo, Thái Lan và Việt Nam), dư nợ tín dụng
ngân hàng tồn đọng trung bình ở mức 111,5% GDP; vốn hóa
thị trường chứng khoán là 83,7% GDP; và dư nợ trái phiếu
doanh nghiệp là 39,7% GDP (mặc dù tăng gấp 3 lần so với giai
đoạn 1990-1994).

Tăng tầm quan trọng của thị trường vốn

Thị trường vốn tồn tại ở châu Á ngay từ cuối thế kỷ XIX
và đầu thế kỷ XX. Sàn giao dịch chứng khoán Bombay của Ấn
Độ được thành lập vào năm 1875 dưới chế độ thuộc địa Anh.
Sở giao dịch chứng khoán Tokyo được thành lập vào năm 1878.
“Hiệp hội môi giới chứng khoán Thượng Hải” do các doanh
nhân nước ngoài thành lập vào năm 1891 và được đổi tên
thành “Sở chứng khoán Thượng Hải” vào năm 1904. Sàn giao
dịch chứng khoán đầu tiên tại Inđônêxia được mở vào năm
1912 dưới sự cai trị của Hà Lan. Thị trường chứng khoán Hồng
Công (Trung Quốc) có thể hoạt động từ năm 1866, nhưng thị
trường chứng khoán chính thức được thành lập vào năm 1891
và đổi tên thành “Sở giao dịch chứng khoán Hồng Công” vào
năm 1914.

Mặc dù có những phát triển ban đầu, nhưng thị trường
chứng khoán trong khu vực vẫn đóng vai trò hạn chế trong việc
cung cấp tài chính cho đầu tư của doanh nghiệp trước những
năm 1990. Điều tương tự này cũng đúng với thị trường trái
phiếu châu Á. Tại Nhật Bản, thị trường vốn đóng vai trò quan
trọng trong vấn đề tài chính trước chiến tranh, trong khi nền
kinh tế ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn ngân
hàng trong thời kỳ tăng trưởng cao sau chiến tranh.
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Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 đã
ảnh hưởng nghiêm trọng đến Inđônêxia, Malaixia, Philíppin,
Hàn Quốc và Thái Lan (Chương 9). Sau khủng hoảng, các nhà
hoạch định chính sách đã ưu tiên phát triển thị trường vốn, đặc
biệt là thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ và các định chế tài
chính phi ngân hàng như một giải pháp thay thế tài chính dài hạn
đa dạng hơn cho các ngân hàng.

Mặc dù các ngân hàng vẫn chiếm ưu thế, nhưng gần đây
thị trường vốn ở châu Á đã gia tăng quy mô và tầm quan trọng
trong việc phân bổ các nguồn tài chính trong nước cho đầu tư
trong nước. Ví dụ, giữa những năm 1990 và giai đoạn 2010-2017,
dư nợ trái phiếu doanh nghiệp tính theo phần trăm GDP tăng
từ 9% đến 22% tại 4 nước thành viên ASEAN là Inđônêxia,
Malaixia, Philíppin và Thái Lan (ASEAN4); từ 28% đến 51% ở
NIEs, từ 4% đến 41% ở Trung Quốc và từ 1% đến 5% ở Ấn Độ
(xem Hình 7.4). Cũng trong thời gian này, dư nợ trái phiếu
chính phủ tính theo phần trăm GDP tăng từ 20% đến 22% tại
các nước ASEAN4, từ 12% đến 34% tại các nền kinh tế công
nghiệp mới, từ 4% đến 21% ở Trung Quốc và từ 14% đến 28%
ở Ấn Độ.

Mặc dù quy mô thị trường vốn đã tăng lên, vẫn cần thực
hiện các biện pháp chuyên sâu và cải thiện thanh khoản. Trước
tiên là mở rộng nền tảng đầu tư, chẳng hạn như quỹ hưu trí và
các công ty bảo hiểm với tư cách là các nhà đầu tư dài hạn. So
với các nước tiên tiến, sự tham gia của các nhà đầu tư vào thị
trường vốn ở khu vực châu Á đang phát triển vẫn còn hạn chế
(xem Hình 7.5).
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Hình 7.4: Dư nợ chứng khoán trong nước
ở một số nền kinh tế châu Á giai đoạn 1990-2017

(% GDP)

ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, NIEs =
Các nền kinh tế công nghiệp mới.
Lưu ý: ASEAN4 bao gồm Inđônêxia, Malaixia, Philíppin và Thái Lan. Đối với Ấn Độ, số liệu
trung bình giai đoạn 2010-2017 dựa trên dữ liệu của năm 2010-2011.
Nguồn: WB. Global Financial Development Database. https://www.worldbank.org/en/publication/
gfdr/data/global-financial-development-database (truy cập ngày 05/11/2019).

Các nền kinh tế châu Á đang phát triển cũng tăng cường
hợp tác khu vực để phát triển thị trường vốn. Ví dụ như, Sáng
kiến thị trường trái phiếu châu Á (ABMI) được các nước ASEAN
cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (gọi tắt là
ASEAN+3) khởi xướng vào tháng 12/2002 nhằm mục đích phát
triển thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ, do ADB hỗ trợ.
ABMI tìm cách phát triển thị trường trái phiếu bằng đồng nội
tệ để giảm thiểu mức độ mất cân đối tiền tệ và kỳ hạn thanh
toán khiến khu vực dễ bị tổn thương trước sự đảo chiều dòng
vốn đột ngột trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Kể từ khi ra mắt, ABMI đã: (i) hỗ trợ các chính phủ tăng
cường các quy định đối với thị trường trái phiếu; (ii) thành lập
Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (CGIF) vào năm 2010 để tăng
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cường tín dụng cho các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
trong khu vực; (iii) ra mắt trang web AsianBondsOnline để phổ
biến dữ liệu và thông tin về thị trường trái phiếu ASEAN+3; và
(iv) tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng thị trường trái phiếu
xuyên biên giới thông qua việc thành lập Diễn đàn thị trường
trái phiếu ASEAN+3 và Diễn đàn cơ sở hạ tầng xuyên biên giới.

Hình 7.5: Tiết kiệm trong nước, lương hưu
và tài sản bảo hiểm năm 2017

(% GDP)

GDP = Tổng sản phẩm trong nước, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: WB. Global Financial Development Database. https://www.worldbank.org/en/
publication/gfdr/data/global-financial-development-database (truy cập ngày 15/11/2019).

Thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ

Mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ là chìa khóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn
diện. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò là trụ cột của
hầu hết các nền kinh tế châu Á. Những doanh nghiệp này đã
tạo việc làm, thúc đẩy cạnh tranh và kích cầu trong nước. Tuy nhiên,
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khả năng tiếp cận tài chính kém thường là trở ngại lớn trong tăng
trưởng của những doanh nghiệp này tại khu vực châu Á đang
phát triển. Theo báo cáo gần đây của ADB về tài chính cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ (bao gồm 20 nền kinh tế châu Á đang phát
triển), mặc dù các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm trung bình
96% số doanh nghiệp đã đăng ký, sử dụng 62% lực lượng lao
động và đóng góp 42% sản lượng kinh tế, nhưng chỉ nhận được
19% trong tổng số các khoản vay ngân hàng trong năm 2014.

Việc hạn chế tiếp cận tín dụng ngân hàng là một vấn đề
mang tính cơ cấu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu
do thông tin thiếu tính cân xứng giữa ngân hàng và người vay
vốn. Điều này dẫn đến những yêu cầu tài sản thế chấp và bảo
đảm cao đồng thời tăng thêm chi phí giao dịch. Các nước châu Á
đang phát triển đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau trong
những năm gần đây để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận
tài chính. Ví dụ, Papua Niu Ghinê và Quần đảo Xôlômôn đã giúp
các công ty dễ dàng vay mượn bằng cách sử dụng tài sản lưu
động làm tài sản thế chấp. Thái Lan đã mở rộng bảo lãnh cho
các khoản vay của các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Tập đoàn
bảo lãnh tín dụng Thái Lan. Inđônêxia và Philíppin đã đưa ra
hạn ngạch cho vay ngân hàng bắt buộc đối cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Ngày càng có nhiều quốc gia hỗ trợ tài
chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các giải pháp
kỹ thuật số và công nghệ tài chính như một phần trong chiến
lược quốc gia về hỗ trợ tài chính. Việc mở rộng tín dụng cho các
doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ do phụ nữ quản lý cũng là ưu
tiên hàng đầu ở nhiều quốc gia. ADB đã và đang hỗ trợ cho lĩnh
vực này thông qua cải cách pháp lý để cung cấp các quyền sở
hữu đất đai cho phụ nữ ở một số quốc gia.
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7.6. Triển vọng

Những thách thức về chính sách trong tương lai liên quan
đến đầu tư và tiết kiệm tại các nền kinh tế châu Á rất đa dạng
và phụ thuộc vào tình hình quốc gia, cụ thể như nhân khẩu học,
tài nguyên, chính sách và thể chế.

Ví dụ, các quốc gia có tỷ lệ đầu tư và tiết kiệm cao như
Trung Quốc cần phải tăng tiêu dùng trong nước. Các chính sách
có thể bao gồm thúc đẩy tín dụng tiêu dùng và tăng cường bảo
trợ xã hội. Đối với các quốc gia có tỷ lệ tiết kiệm thấp, tỷ lệ đầu
tư thấp, thâm hụt tài khoản vãng lai kéo dài và thường có thu
nhập bình quân đầu người thấp, chính phủ nên đưa ra các
chính sách để tăng tiết kiệm trong nước, bao gồm tiết kiệm của
chính phủ thông qua việc tăng thu thuế. Các nước này cũng có
thể sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài chính bên ngoài từ FDI,
kiều hối và tài trợ phát triển song phương và đa phương.

Trong tương lai, hệ thống tài chính cần ưu tiên: (i) phát
triển và đi sâu vào thị trường vốn và hỗ trợ các nhà đầu tư tham
gia nhiều hơn; (ii) tăng hiệu quả của ngành tài chính thông qua
việc cho phép tăng cường cạnh tranh; (iii) thúc đẩy hỗ trợ tài
chính thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận các nhóm
không nhận được nhiều sự quan tâm như doanh nghiệp nhỏ,
phụ nữ và hộ gia đình có thu nhập thấp; (iv) tăng cường các
quy định tài chính để bảo vệ hệ thống tài chính, bảo vệ người
tiêu dùng và giải quyết vấn đề rửa tiền; và (v) chấp nhận việc
đổi mới tài chính.



CHƯƠNG 8

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

8.1. Giới thiệu

Nội dung Chương 8 trình bày vai trò của cơ sở hạ tầng
trong lịch sử phát triển của châu Á và Thái Bình Dương, đồng
thời mô tả sự phát triển của cơ sở hạ tầng sơ khai từ sau Chiến
tranh thế giới thứ hai đến các hệ thống hiện đại trong thiên niên
kỷ mới trên toàn khu vực. Nội dung chương này dựa trên các
khía cạnh ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu về sự phát triển
phức tạp của cơ sở hạ tầng.

Cơ sở hạ tầng là tiền đề cho phát triển kinh tế và có vai trò
thiết yếu cho tăng trưởng bền vững và bao trùm. Cơ sở hạ tầng
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia vào lực lượng lao động,
sản xuất hàng hóa và dịch vụ, phân phối sản phẩm ra thị trường
và thúc đẩy tiến bộ công nghệ (Chương 5).

Số lượng và chất lượng của đầu tư cơ sở hạ tầng là yếu tố
quyết định việc nâng cao đời sống của người dân. Việc tiếp cận
nguồn điện, hệ thống đường bộ và đường sắt nhằm hỗ trợ cho
việc di chuyển của người dân, cùng hệ thống nước sạch và
thông tin liên lạc có chất lượng đều là những khía cạnh thiết
yếu tạo nên phúc lợi cho người dân. Cơ sở hạ tầng giúp trẻ em
đến trường, phụ nữ đi làm, người dân khỏe mạnh, đồng thời
thúc đẩy tương tác xã hội.
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Ở nhiều nước châu Á, đầu tư cơ sở hạ tầng đã tăng nhanh
từ thập niên 1950 đến thập niên 1970 cùng những nỗ lực công
nghiệp hóa. Cả khu vực nhà nước và tư nhân đều đóng góp
đáng kể vào sự phát triển cơ sở hạ tầng của châu Á trong 50
năm qua. Châu Á đang phát triển luôn là khu vực có tỷ lệ đầu
tư vào cơ sở hạ tầng tính trên GDP cao hơn nhiều so với các khu
vực khác trên thế giới (Chương 7)1.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong phát triển cơ sở hạ tầng
ở châu Á, nhưng vẫn còn thiếu hụt lớn về cơ sở hạ tầng và sự
khác biệt giữa các quốc gia. Năm 2017, trong khu vực có khoảng
350 triệu người dân không có điện, 300 triệu người không được
tiếp cận nguồn nước sạch, 1,5 tỷ người thiếu các công trình vệ
sinh cải tiến và 1 tỷ người sống cách xa những tuyến đường có
thể lưu thông trong mọi điều kiện thời tiết khoảng hơn 2km.2

Lượng khí thải và biến đổi khí hậu vẫn là một mối lo ngại của
châu Á (Chương 13).

Do thiếu hụt chi tiêu công cho đầu tư cơ sở hạ tầng tổng thể
ở châu Á và Thái Bình Dương, khu vực tư nhân phải tham gia ngày
càng nhiều để huy động tri thức, hiệu quả và bổ sung nguồn vốn
cho các dự án chất lượng cao, có tiềm năng huy động vốn.

Thêm nhiều gói cơ sở hạ tầng đang được cấu trúc theo hình
thức hợp tác công - tư (PPP). PPP về cơ sở hạ tầng điển hình được
cơ cấu dưới dạng xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT),
trong đó các doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn và xây dựng cơ sở

1. Abiad, A., et al. 2020. The Past and Future Role of Infrastructure in
Asia’s Development. In Susantono, B., D. Park, and S. Tian, eds. Infrastructure
Financing in Asia. Singapore: World Scientific.

2. ADB. 2017. Meeting Asia’s Infrastructure Needs. Manila; and WB.
2019. Rural Access Index. https://datacatalog.worldbank.org/dataset/ruralaccess-
index-rai.
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hạ tầng, sau đó vận hành trong một thời gian nhất định để tạo ra
lợi nhuận trước khi chuyển quyền sở hữu cho chính phủ. Hình
thức PPP không phải là nguồn duy nhất để xây dựng cơ sở hạ
tầng khi không có nguồn tiền đóng thuế, nhưng nếu PPP được
xây dựng và thực hiện tốt, có thể mở ra các kênh tăng trưởng
mới bằng cách huy động thêm nhiều nguồn lực và cho phép cải
cách để phát triển cơ sở hạ tầng. Dựa vào chuyên môn và kỹ
năng của khu vực tư nhân, ngoài phạm vi tài chính, PPP có thể
cung cấp dịch vụ xây dựng chất lượng cao, hoạt động hiệu quả
và chia sẻ rủi ro.

Hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới có sự thống nhất
giữa chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển trong
việc đẩy mạnh các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, bền
vững, tối ưu về kinh tế, thân thiện với xã hội và môi trường,
vững vàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu cũng như quản
trị tốt để tránh đầu tư không hiệu quả và nợ không bền vững.

Trọng tâm của Chương 8 đi sâu vào lịch sử phát triển cơ sở
hạ tầng, bao gồm nội dung năng lượng trong mục 8.2, giao thông
trong mục 8.3, cấp nước đô thị trong mục 8.4, viễn thông và công
nghệ thông tin và truyền thông trong mục 8.5. Mục 8.5 cũng thảo
luận chi tiết về sự phát triển công nghệ khi các công nghệ kỹ
thuật số mới mang đến cơ hội tăng cường phát triển kinh tế và
cải thiện đời sống của người dân trong những năm tới. Bên cạnh
đó, nội dung chương này đề cập các vấn đề chính sách, vai trò
của nhà nước và khu vực tư nhân, cơ sở hạ tầng cho kết nối châu
Á và đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng của châu Á.

8.2. Năng lượng

Năm 1831, điện đã được sử dụng trong công nghệ khi nhà
khoa học người Anh Michael Faraday chứng minh rằng năng lượng
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cơ học có thể được chuyển đổi thành điện năng thông qua thí
nghiệm di chuyển một nam châm ngang qua một cuộn dây và
tạo ra dòng điện. Ông đã mở ra cơ hội cho kỹ sư người Bỉ Floris
Nollet thiết kế máy phát điện chạy bằng than vào năm 1850.
Những động cơ này đã giúp mang nguồn điện đến châu Á vào
ngày 25/3/1878, khi một đèn hồ quang được bật và một máy
điện báo được giới thiệu ở Đại học Kỹ thuật Hoàng gia tại
Toranomon, Tokyo. Năm 1882, nhà máy điện đầu tiên của
Trung Quốc tại Thượng Hải bắt đầu cung cấp điện cho doanh
nghiệp và chiếu sáng dân dụng, sau đó là cho sản xuất công
nghiệp. Năm 1905, chiếc đèn đường đầu tiên được thắp sáng
bằng điện xuất hiện ở chợ Krishna Rajendra ở Bangalore (nay
là Bengaluru), Ấn Độ và nơi đây đã trở thành thành phố châu
Á đầu tiên có đèn đường điện.

Các nguồn năng lượng sơ cấp như than đá, dầu mỏ, khí
tự nhiên, hạt nhân, thủy điện, gió, năng lượng mặt trời, địa
nhiệt, đại dương (thủy triều, sóng và nhiệt) và sinh khối, có thể
tạo ra điện năng hoặc phục vụ các mục đích khác như vận
chuyển (ô tô, đường sắt) và sinh nhiệt (sưởi ấm không gian hoặc
hơi nước cho các ngành công nghiệp) cho người tiêu thụ năng
lượng cuối cùng. Sản lượng điện bình quân đầu người từ năm
1971 đến 2018 đã tăng mạnh (xem Hình 8.1).

Hiệu suất chuyển đổi và tổn thất trong quá trình truyền
tải và phân phối giúp xác định bao nhiêu phần “tiêu thụ năng
lượng sơ cấp” trở thành “tiêu thụ năng lượng cuối cùng” (tiêu
thụ năng lượng sơ cấp ròng sau khi tính đến hiệu suất chuyển
đổi và tổn thất). Đối với nguồn điện, hiệu suất chuyển đổi nhìn
chung còn thấp, trung bình chỉ khoảng 35% cho các nhà máy
nhiệt điện than. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng
lượng là một hình thức hiệu quả để đáp ứng nhu cầu năng
lượng ngày càng tăng.
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Hình 8.1: Sản lượng điện bình quân đầu người
tại một số nền kinh tế giai đoạn 1971-2018

(kWh/người)

kWh = kilowatt giờ, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Sản lượng điện bình quân đầu người được ước tính thông qua dữ liệu sản xuất điện
của Enerdata và dữ liệu dân số của WB.
Nguồn: Enerdata. 2019. Global Energy Statistical Yearbook. https://www.enerdata.net/publications/
world-energy-statistics-supply-and-demand.html; and WB. World Development Indicators.
https://data.worldbank.org/ (truy cập ngày 29/10/2019).

Mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp và mức tiêu thụ năng lượng
cuối cùng của châu Á

Ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương (bao gồm cả
Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân), tổng mức tiêu thụ năng
lượng sơ cấp tăng 13,5 lần trong giai đoạn 1965-2018, trong khi
mức tiêu thụ năng lượng sơ cấp toàn cầu tăng 3,7 lần và của
OECD tăng gấp đôi. Ngày nay, nhiên liệu hóa thạch (than, dầu
mỏ và khí tự nhiên) vẫn là nguồn năng lượng sơ cấp chiếm ưu
thế trên thế giới, bao gồm cả ở Đức và Mỹ (xem Bảng 8.1). Tại
châu Á và Thái Bình Dương, than là nguồn năng lượng chính,



PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG  365

tiếp đến là dầu mỏ và khí tự nhiên, mặc dù mức phụ thuộc của
khu vực vào nhiên liệu hóa thạch đã giảm đi phần nào khi năng
lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo tăng lên. Thủy điện chiếm
tỷ lệ nhỏ nhưng tương đối ổn định. Các nguồn năng lượng tái
tạo mới (năng lượng mặt trời, gió và địa nhiệt) vẫn còn tương
đối nhỏ nhưng đang phát triển nhanh, được thúc đẩy bởi sự mở
rộng nhanh chóng của năng lượng gió và mặt trời. Năng lượng
hạt nhân có tỷ trọng nhỏ hơn so với các nước OECD.

Cùng với mức tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng nhanh,
lượng khí thải cácbon điôxít (CO2) cũng tăng lên. Từ năm 1965
đến 2018, lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới tăng gấp 3 lần,
trong khi lượng phát thải ở châu Á và Thái Bình Dương tăng gấp
12 lần, và tỷ lệ phát thải của khu vực trong tổng lượng phát thải
toàn cầu đã tăng từ 13% lên gần 50%. Do đó, quá trình chuyển
đổi cácbon thấp thông qua triển khai quy mô lớn về hiệu quả
năng lượng và năng lượng tái tạo ở châu Á và Thái Bình Dương
sẽ là yếu tố rất quan trọng trong việc giảm thiểu mối đe dọa từ
biến đổi khí hậu toàn cầu (Chương 13).

Đối với mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng của người dùng
cuối, ngành công nghiệp và dân dụng là hai nguồn tiêu thụ năng
lượng lớn nhất ở khu vực châu Á đang phát triển, tiếp đến là
ngành vận tải (xem Bảng 8.2). Trong số các nước châu Á, Trung
Quốc có cơ cấu tiêu thụ năng lượng thiên về ngành công nghiệp.
Có thể so sánh, vận tải chiếm tỷ lệ tiêu thụ cuối cùng cao hơn ở
các nước OECD, đặc biệt là Mỹ và Ôxtrâylia, trong khi tỷ lệ tiêu
thụ của ngành công nghiệp vẫn tương đối cao ở Đức. Trong Bảng
8.2, năng lượng cũng được sử dụng trong các tòa nhà thương
mại và toà nhà công cộng, khu vực nông nghiệp, ngư nghiệp và
lâm nghiệp. Khi dầu mỏ, than đá và khí tự nhiên chủ yếu được
sử dụng cho các sản phẩm hóa học như nhựa và phân bón thì
gọi là “sử dụng phi năng lượng”.
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Sản lượng và sử dụng điện

Từ năm 1971 đến 2018, sản lượng điện đã tăng 16,5 lần ở
khu vực châu Á và Thái Bình Dương, trong khi các nước
OECD tăng gấp 3 lần và thế giới tăng gấp 5 lần. Năm 2018, cơ
cấu sản xuất điện ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương chủ
yếu vẫn là than, tiếp theo là thủy điện và khí đốt. Sản lượng
điện từ năng lượng tái tạo mới vẫn còn thấp nhưng có tốc độ
tăng trưởng cao. Trong giai đoạn 2010-2018, sản xuất điện từ
năng lượng mặt trời tăng 66,6% và từ năng lượng gió tăng 25,1%
mỗi năm. Than và khí tự nhiên vẫn là nhiên liệu chính cho sản
xuất điện ở các nước OECD như Ôxtrâylia, Đức, Nhật Bản và
Mỹ (xem Bảng 8.3).

Trong 5 thập kỷ qua, châu Á và Thái Bình Dương đã đạt
được những tiến bộ ổn định trong việc cung cấp điện dân dụng.
Năm 2017, tỷ lệ điện khí hóa ở khu vực châu Á đang phát triển
chiếm 91%, so với 67% năm 2000 và dưới 15% trong năm 1970
ở các vùng nông thôn. Những tiến bộ trong điện khí hóa đã cải
thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho
các dịch vụ cộng đồng như y tế và giáo dục, đồng thời giúp sử
dụng điện hiệu quả ở khu vực nông thôn.

Nhìn chung, điện ở châu Á và Thái Bình Dương phát triển
từ các nguồn khác nhau: từ than đá, dầu mỏ và thủy điện, khí
tự nhiên và hạt nhân, đến năng lượng tái tạo mới gồm gió và
mặt trời. Phát triển điện trong khu vực có thể được chia thành
3 giai đoạn. Thứ nhất, trong suốt những năm 1950 đến những
năm 1980, các khoản đầu tư lớn bắt đầu tập trung vào thủy điện
và dần chuyển sang nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ và than
đá. Thứ hai, từ những năm 1990 đến những năm 2000, nguồn
cung cấp năng lượng được đa dạng hóa từ các nhà máy thủy
điện lớn, khí tự nhiên và hạt nhân ở một số quốc gia.
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Mức tiêu thụ điện và các năng lượng khác tăng mạnh. Thứ ba,
từ những năm 2010 trở đi, năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng
lượng mặt trời và gió, ngày càng được sử dụng phổ biến trong
sản xuất điện, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Các thập niên 1950-1980: Từ thủy điện đến sự thống trị ngày
càng tăng của than đá trong sản xuất điện

Thủy điện là một trong những nhà máy điện quy mô lớn
đầu tiên ở châu Á. Tại Nhật Bản, Nhà máy thủy điện Keage gần
Kyoto bắt đầu hoạt động vào năm 1891, dựa trên thiết kế dự án
thủy điện của Mỹ. Các nền kinh tế châu Á khác đã sớm làm
theo và xây dựng các nhà máy thủy điện ở Ấn Độ (1897), Đài
Loan (Trung Quốc) (1905) và Nêpan (1911). Thời gian đầu, các
nhà máy thủy điện đều có công suất nhỏ (khoảng 100 kilowatt
[kW] đến 1.000 kW) và được xây dựng gần các thị trấn, chủ yếu
do hạn chế kỹ thuật trong việc truyền tải đường dài. Cùng với
sự phát triển của công nghệ truyền tải điện, công suất của các
trạm thủy điện ngày càng tăng. Thủy điện duy trì một tỷ trọng
tương đối ổn định trong tổng năng lượng sơ cấp ở khu vực châu
Á và Thái Bình Dương, tỷ lệ này chỉ giảm nhẹ khi các nguồn
nhiên liệu khác tăng nhanh hơn.

Trong các thập niên 1950 và 1980, nhiệt điện than với chi
phí thấp được coi là một trong những lựa chọn kinh tế nhất để
phục vụ công suất phát điện cơ sở. Hơn nữa, thời gian xây dựng
nhà máy nhiệt điện than ngắn hơn so với nhà máy thủy điện
hoặc hạt nhân.

Ngoài ra, khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã chuyển
hướng từ sử dụng dầu mỏ sang than đá do khu vực này có
nhiều tài nguyên than đá - 42% trữ lượng đã được chứng minh
của thế giới. Dự trữ dầu mỏ của khu vực này chỉ chiếm 2,8%
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toàn cầu - hầu hết các nền kinh tế đều nhập khẩu dầu mỏ từ các
nước Trung Đông. Tỷ lệ sản xuất điện từ dầu mỏ đạt đỉnh ở
mức 49% vào năm 1973 do hai đợt khủng hoảng dầu mỏ vào
những năm 1970 đã tạo nên một vòng xoáy tăng giá dầu. Sau
đó, tỷ lệ sử dụng dầu mỏ trong sản xuất điện đã giảm khi lượng
dự trữ than tăng lên và có sự cạnh tranh hơn. Năm 1976, ADB
đã phê duyệt dự án than đầu tiên với khoản vay 12 triệu USD
cho Hàn Quốc để phục hồi và mở rộng các mỏ than hiện có.
Năm 1987, khoản vay đầu tiên của ngành năng lượng từ ADB
trị giá 33 triệu USD dành cho Trung Quốc phục vụ mục đích
chuyển đổi một nhà máy điện chạy dầu 200 MW thành nhà máy
nhiệt điện than. Dự án than cuối cùng được ADB hỗ trợ là dành
cho một nhà máy nhiệt điện than siêu tới hạn ở Jamshoro,
Pakixtan vào năm 2013, khi các hoạt động về năng lượng của
ADB dịch chuyển theo hướng năng lượng tái tạo và hiệu quả
năng lượng.

Do Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ nhập khẩu để
sản xuất năng lượng sơ cấp và điện, nên chính phủ nước này
đã đối phó với hai cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm
1970 bằng cách áp dụng các quy định và ưu đãi tài chính để
khuyến khích tiết kiệm năng lượng, đặc biệt trong ngành công
nghiệp, bên cạnh việc chuyển sang các nguồn năng lượng khác.
Từ năm 1975 đến 1985, cường độ sử dụng năng lượng của Nhật
Bản (được đo bằng mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị
GDP thực tế trên cơ sở sức mua tương đương) đã giảm 24%.

Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng của thủy điện có
phần chậm hơn, trong khi các dự án thử nghiệm nhỏ về năng
lượng mặt trời và gió bắt đầu được triển khai, tạo dựng nền
tảng cho sự phát triển trong tương lai. Năm 1983, Trung Quốc
đã nhập 10kW môđun năng lượng mặt trời (PV) từ Nhật Bản
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để cung cấp điện năng cho các hộ gia đình nông thôn ở phía tây
tỉnh Cam Túc. Đây cũng là một trong những nhà máy điện mặt
trời đầu tiên của nước này.

Một số quốc gia có nguồn tài nguyên năng lượng hạn chế
coi năng lượng hạt nhân là nguồn cung cấp năng lượng hiệu
quả. Nhà máy điện hạt nhân Tokai là nhà máy điện hạt nhân
đầu tiên ở Nhật Bản, được vận hành vào năm 1966 theo công
nghệ của Anh, tiếp theo là một số nhà máy với lò phản ứng
nước nhẹ được hợp tác xây dựng với các công ty của Mỹ. Nhà
máy điện nguyên tử Tarapur ở Maharashtra là nhà máy điện
hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ, được các công ty của Mỹ xây
dựng và bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 1969. Hàn
Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất điện hạt
nhân, đã đưa vào vận hành nhà máy đầu tiên sử dụng công
nghệ của Mỹ vào năm 1978 (đến những năm 1980, quốc gia này
đã xây dựng thêm 8 lò phản ứng điện hạt nhân).

Việc phát triển các mạng lưới phát điện và truyền tải điện
có quy mô lớn đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ của khu vực nhà
nước. Sản xuất và truyền tải điện thường do các doanh nghiệp
nhà nước vận hành (ngoại trừ ở Nhật Bản có 10 công ty điện tư
nhân trong lĩnh vực này). Tuy nhiên, trong khi các tổ chức nhà
nước có thể thực hiện hiệu quả các khoản đầu tư điện quy mô
lớn, thì năng lực của các doanh nghiệp nhà nước độc quyền và
các cơ sở điện lực tích hợp theo chiều dọc còn nhiều hạn chế
trong việc vận hành các tài sản này một cách hiệu quả. Hiệu
quả tài chính và kỹ thuật cũng bị ảnh hưởng. Ở nhiều nền kinh
tế đang phát triển trong khu vực, giá điện thường xuyên bị
“bóp méo”. Tại Trung Quốc, giá điện trung bình quốc gia là 0,02
USD vào năm 1986, thấp hơn nhiều so với chi phí cận biên dài
hạn của nguồn cung, ước tính khoảng 0,03 - 0,04 USD/kWh. Cần
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cải cách thể chế để thương mại hóa các doanh nghiệp nhà nước
nhằm nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và bảo đảm giá điện bù
đắp được chi phí sản xuất.

Các thập niên 1990-2000: Thúc đẩy đa dạng hóa năng lượng với
thủy điện công suất lớn và khí tự nhiên

Đến năm 1995, khu vực chiếm khoảng 27% tiêu thụ năng
lượng sơ cấp toàn cầu. Tiêu thụ than chiếm 44% tổng mức tiêu
thụ năng lượng trong khu vực, cao hơn nhiều so với mức trung
bình 26% của thế giới. Trong giai đoạn này, các nước châu Á
bắt đầu thúc đẩy đa dạng hóa sản xuất điện, bao gồm cả việc
sử dụng thủy điện công suất lớn và khí tự nhiên.

Tiến bộ về công nghệ đã giúp thực hiện việc xây dựng các
đập quy mô lớn, đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật và kinh tế
với nhiều chức năng bao gồm thủy lợi và kiểm soát lũ lụt. Trong
giai đoạn 1995-2005, sản lượng thủy điện trong khu vực đã tăng
50%. Tại Trung Quốc, nơi phải đối mặt với tình trạng thiếu điện
trầm trọng vào đầu những năm 1990, chính phủ đã quyết định
xây dựng Dự án đập Tam Hiệp, nhà máy thủy điện lớn nhất thế
giới với công suất 22,5 gigawatt (GW), bao gồm cả chức năng
kiểm soát lũ lụt. Đơn vị phát điện đầu tiên bắt đầu đi vào hoạt
động năm 2003. Tuy nhiên, việc mở rộng thủy điện sử dụng các
đập và hồ chứa lớn trong khu vực đã bị hạn chế do có nhiều lo
ngại về những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra với xã hội và
môi trường, trong đó có vấn đề tái định cư của người dân và
các tác động tới đa dạng sinh học. Các biện pháp bảo vệ môi
trường và xã hội nghiêm ngặt dẫn đến việc gia tăng chi phí, làm
giảm khả năng tài chính của các dự án thủy điện lớn.

Khi các hệ thống điện phát triển mạnh hơn ở nhiều quốc
gia trong khu vực, cần phải có các nhà máy điện chạy bằng khí đốt
tự nhiên nhằm đáp ứng cả nhu cầu tải cơ bản và tải cao điểm. Việc
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tiêu thụ khí tự nhiên thông qua tuabin khí và tuabin khí chu
trình hỗn hợp (CCGT) có hiệu quả hơn các hệ thống nhiên liệu
hóa thạch khác. Hiệu suất phát điện của CCGT có thể đạt tới
60% so với 45% của các nhà máy điện than siêu tới hạn. Lượng
khí thải CO2 từ khí tự nhiên thấp hơn khoảng 55% so với đốt
cháy than, thấp hơn nhiều so với các khí gây ô nhiễm môi
trường khác (lưu huỳnh điôxít, ôxít nitơ và các hạt bụi). Do là
loại nhiên liệu sạch hơn so với các loại khác, nên khí tự nhiên
cũng được sử dụng ngày càng nhiều trong các ngành công
nghiệp và hộ gia đình. Giai đoạn 1995-2005, lượng tiêu thụ khí
đốt tự nhiên trong khu vực tăng 92%. Trong thời gian này, năng
lượng mặt trời và gió bắt đầu phát triển nhanh chóng, mặc dù
có xuất phát điểm rất thấp.

Khi công suất phát điện tăng lên đáng kể, hệ thống lưới
điện cũng được tăng cường. Tiến bộ kỹ thuật, ví dụ như các
loại cáp điện cao áp và cáp nhôm, đã giúp gia tăng công suất
lên 500 lần, trong khi điện áp truyền tải tăng gấp 100 lần so
với những năm đầu. Những tiến bộ này đã giảm tổn thất
truyền tải và phân phối điện3. Lưới điện nông thôn đã được
tăng cường và mở rộng. Tỷ lệ điện khí hóa của khu vực đạt
74,7% vào năm 1995 và 82,7% vào năm 2005. Kể từ những năm
1990, việc hỗ trợ xây dựng các đường dây truyền tải và phân
phối điện hiệu quả là ưu tiên hàng đầu của ADB trong lĩnh
vực năng lượng.

Trong thời gian này, nhiều quốc gia đã làm theo hình mẫu
của Nhật Bản để cải thiện hiệu quả năng lượng thông qua các
quy định và ưu đãi tài chính. Tại Trung Quốc, cường độ sử

3. Smil, V. 2017. Energy and Civilization: A History. Cambridge, MA:
The MIT Press.
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dụng năng lượng đã giảm 28% trong giai đoạn 1995-2005 nhờ
áp dụng các công nghệ hiệu quả hơn, chủ yếu ở phía cung cấp.

Cải cách ngành năng lượng trong khu vực đã được đẩy
mạnh trong các thập niên 1990-2000, với mục tiêu tìm kiếm sự
cân bằng giữa vai trò của khu vực công và khu vực tư nhân,
trong đó có sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính quốc tế. Từ năm
1990 đến 1999, đầu tư của khu vực tư nhân vào nhà máy điện
diễn ra tại nhiều nước châu Á đang phát triển, trong đó Trung
Quốc, Philíppin và Inđônêxia nằm trong nhóm 5 quốc gia đứng
đầu về thu hút đầu tư tư nhân4.

Tại Philíppin, các nhà sản xuất điện độc lập đã xuất hiện
thông qua các thỏa thuận BOT vào đầu những năm 1990. Họ đã
giúp đất nước giải quyết tình trạng thiếu điện, nhưng cũng dẫn
đến tình trạng nợ chính phủ không bền vững do các khoản bảo
lãnh được cung cấp cho các nhà đầu tư tư nhân trên cơ sở “lấy
hoặc trả” (chính phủ phải trả tiền ngay cả khi không lấy điện
do nhu cầu thấp). Với sự hỗ trợ của ADB và các đối tác phát
triển khác, Philíppin đã thông qua Đạo luật cải cách ngành điện
lực năm 2001 để tái cấu trúc ngành điện. Đạo luật này đã tách
các công ty sản xuất và truyền tải điện, đưa ra các quy định dựa
trên hiệu suất phân phối và truyền tải, đồng thời tạo ra một thị
trường bán buôn điện giao ngay nhằm khuyến khích sự cạnh
tranh từ các nhà máy phát điện. Đến cuối những năm 2000, khả
năng tài chính đã được khôi phục và điện lực Philíppin là một
trong những ngành được tư nhân hóa rộng rãi nhất ở khu vực
châu Á và Thái Bình Dương. Năm 1998, Trung Quốc giải thể

4. WB. 2018. Contribution of Institutional Investors: Private Investment in
Infrastructure 2011–H1 2017. Washington, DC.
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Bộ Công nghiệp điện lực và thành lập 5 công ty sản xuất điện
cạnh tranh và 2 công ty lưới điện vào năm 2002.

Hộp 8.1: Dự án thủy điện của Lào
Với mạng lưới sông ngòi và tham vọng trở thành

“nguồn điện” của Tiểu vùng Mê Công mở rộng, Lào là quốc
gia có tiềm năng thủy điện rất lớn. Để khai thác nguồn lực
sẵn có, 27 tổ chức nhà nước và tư nhân, trong đó có ADB và
WB, đã tài trợ xây dựng Dự án Nam Theun 2, dự án thủy điện
1.070 megawatt vào năm 2005. Đây là dự án tài trợ điện xuyên
biên giới lớn nhất cho đến nay tại Lào. Dự án do Công ty Điện
lực Nam Theun 2 phát triển và vận hành, thuộc sở hữu chung
của Chính phủ Lào và các công ty điện lực của Thái Lan và Pháp.

Dự án này minh chứng cho phương thức hợp tác giữa
các tổ chức tài chính quốc tế (IFI) có thể thu hút đầu tư thương
mại tốt như thế nào. Trong gói tài trợ 1,3 tỷ USD, gói tài chính
liên kết của IFI trị giá 217 triệu USD đã huy động thêm được
740 triệu USD từ các ngân hàng thương mại quốc tế và các
ngân hàng thương mại Thái Lan (số tiền còn lại khoảng 560
triệu USD được tài trợ bởi các cơ quan tín dụng xuất khẩu, nhà
tài trợ dự án và các công ty đối tác).

Dự án Nam Theun 2 mang lại lợi ích trên nhiều mặt.
Bằng cách phát triển tài nguyên thủy điện, dự án đã tạo điều
kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu điện (sang Thái Lan), thu
về ngoại hối và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Với hình
thức hợp tác công - tư, dự án đáp ứng được các mục tiêu tăng
trưởng kinh tế bằng cách sử dụng các nguồn lực và chuyên
môn từ khu vực tư nhân. Dự án có tác động đến sự phát triển
của khu vực bằng cách đáp ứng nhu cầu năng lượng và đa
dạng hóa nguồn cung cấp điện cho Thái Lan để giảm bớt sự
phụ thuộc nặng nề của nước này vào khí tự nhiên. Thỏa
thuận cho vay bao gồm điều khoản sử dụng doanh thu của
dự án cho các sáng kiến về giảm nghèo.
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Dự án bao gồm một kế hoạch phát triển xã hội để tái
định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng từ việc thu hồi đất
và quản lý tất cả các tác động xã hội, trong đó có những ảnh
hưởng ở vùng hạ lưu của dự án và tác động đến các dân tộc
thiểu số. Dự án đã bồi thường cho việc di dời 1.310 hộ gia
đình một cách thỏa đáng. Tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng
đã khôi phục sinh kế như lúc đầu và những người tái định cư
đã được hưởng lợi từ nhà ở mới với cơ sở hạ tầng, cơ sở giáo
dục và dịch vụ y tế tốt hơn. Đến năm 2011, thu nhập của
những hộ tái định cư đã vượt chuẩn nghèo quốc gia một cách
bền vững.
Nguồn: ADB. Lao PDR: Nam Theun 2 Hydroelectric Project.  https://www.adb.org/projects/
37910-014/main.

Từ thập niên 2010 cho đến nay: Xu hướng tái tạo năng lượng
và tiết kiệm năng lượng

Năm 2018, khu vực châu Á và Thái Bình Dương trở thành
nơi tiêu thụ năng lượng sơ cấp lớn nhất (chiếm 43% tổng lượng
tiêu thụ điện năng trên toàn cầu) và phát thải CO2 lớn nhất thế
giới (49%). Than đá vẫn là một nguồn quan trọng trong hỗn hợp
năng lượng sơ cấp của khu vực. Tuy nhiên, từ năm 2010 đến 2018,
sau nhiều thập kỷ duy trì tăng trưởng cao, tốc độ tăng tiêu thụ
than trong khu vực đã chậm lại đáng kể, trung bình hằng năm đạt
1,9%. Ví dụ, Trung Quốc, nhà sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất
thế giới, có mức tiêu thụ than đạt đỉnh vào năm 2013. Hy vọng
rằng, điều này đánh dấu sự chuyển đổi rõ ràng sang các nguồn
năng lượng có tính tái tạo hơn và hiệu quả năng lượng lớn hơn.

Sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản
(sau thảm họa sóng thần năm 2011) đã khiến tất cả các nhà máy
điện hạt nhân đang hoạt động tại nước này bị đóng cửa ngay
lập tức (mặc dù một số nhà máy hiện đã được tái khởi động).
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Thực tế này dẫn tới việc cần phải sử dụng nguồn năng lượng
hiệu quả hơn. Suy thoái kinh tế cũng làm chậm đáng kể việc
xây dựng các nhà máy hạt nhân mới ở Trung Quốc, Ấn Độ và
các nước châu Á khác.

Do tiến bộ kỹ thuật và mở rộng thị trường, chi phí sản xuất
điện mặt trời và gió tiếp tục giảm mạnh trên toàn thế giới. Chi
phí trung bình toàn cầu cho việc lắp đặt điện mặt trời đã giảm
74% (từ 4.621 USD/kW năm 2010 xuống còn 1.210 USD/kW năm
2018) và chi phí lắp đặt đối với năng lượng gió trên đất liền
giảm gần 22% (từ 1.913 USD/kW năm 2010 xuống còn 1.497
USD/kW năm 2018)5. Nhờ đó, lượng lắp đặt năng lượng mặt
trời và năng lượng gió đã tăng mạnh trên toàn khu vực.

Việc thông qua các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa
thuận Paris năm 2015 đã trở thành động lực chính thúc đẩy
châu Á và Thái Bình Dương tiến tới một mô hình năng lượng
cácbon thấp mới. Những lo ngại của cộng đồng về tình trạng ô
nhiễm không khí nặng nề ở các siêu đô thị của châu Á cũng
chính là nguyên nhân dẫn tới quá trình chuyển đổi sang mô
hình năng lượng cácbon thấp. Nhiều quốc gia trong khu vực đã
đưa ra các mục tiêu rõ ràng về tỷ lệ năng lượng tái tạo và hiệu
quả năng lượng trong những đóng góp mang tính quốc gia theo
Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - 7 quốc
gia ở Thái Bình Dương đã cam kết đạt được 100% sản lượng
điện tái tạo6.

5. International Renewable Energy (IRENA). 2019. Renewable Power
Generation Costs in 2018. Abu Dhabi. https://www.irena.org/Statistic/View-
Data-by-Topic/Costs/Global-Trends.

6. Quần đảo Cook, Phigi, Niuê, Papua Niu Ghinê, Xamoa, Tuvalu và
Vanuatu.
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Năng lượng tái tạo được các chính sách hỗ trợ, ví dụ như
hỗ trợ giá điện (chính phủ chi trả khoản bảo đảm giá điện cố
định cho các nhà sản xuất năng lượng tái tạo) và nghĩa vụ mua
năng lượng tái tạo, được gọi là Tiêu chuẩn danh mục năng
lượng tái tạo, cùng với trợ cấp vốn. Năm 2018, khu vực này
chiếm 56% công suất lắp đặt năng lượng mặt trời, 42% thủy
điện và 40% năng lượng gió trên toàn cầu7.

Cùng với sự tiến bộ về năng lượng tái tạo, hiệu quả sử
dụng năng lượng trong khu vực ngày càng được coi là “nhiên
liệu đầu tiên” - hạn chế tăng nguồn cầu thay vì tăng nguồn cung.
Vào năm 2012, Ấn Độ đã khởi động cơ chế “Thực hiện, Hoàn
thành, Giao dịch” (PAT), một chương trình giao dịch dựa trên
thị trường để thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả trong các
ngành công nghiệp bằng cách trao đổi chứng chỉ hiệu quả năng
lượng trong các ngành tiêu thụ nhiều điện năng nhất ở Ấn Độ.
Tại Trung Quốc, Luật tiết kiệm năng lượng đã quy định phải
dán nhãn hiệu quả năng lượng cho các thiết bị điện, trong đó
các thiết bị tiết kiệm năng lượng nhất được dán 5 sao. Theo ước
tính, việc làm này đã giúp tiết kiệm 10 TWh lượng điện tiêu thụ
trong năm 2017 (tương đương lượng tiêu thụ hằng năm của 3
triệu hộ gia đình). Cường độ sử dụng năng lượng cũng được
giảm đáng kể.

ADB hỗ trợ sự phát triển năng lượng tái tạo, bất kể là năng
lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện hay địa nhiệt. Tháng
5/2010, ADB đã đưa ra Sáng kiến năng lượng mặt trời châu Á
(ASEI) nhằm hỗ trợ tạo ra 3 GW điện mặt trời trên toàn khu vực
trong vòng 3 năm. ASEI đã đạt 3,8 GW điện mặt trời vào năm 2014.

7. IRENA. 2019. Renewable Power Generation Costs in 2018. Abu Dhabi.
https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Costs/Global-Trends.
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Trong giai đoạn 2011-2018, ADB đã hỗ trợ lắp đặt 11,6 GW năng
lượng tái tạo.

Trong thập kỷ qua, châu Á tiếp tục đạt được những tiến
bộ trong điện khí hóa nông thôn với tỷ lệ tiếp cận nguồn điện
tại Trung Á và Nam Á tăng từ 75% năm 2010 lên 91% vào năm
2017. Ấn Độ là một trong những quốc gia thực hiện rất thành
công. Từ năm 2010 đến 2016, Ấn Độ đã mở rộng tiếp cận điện
lưới cho thêm 210 triệu người; đến năm 2017, 87% dân số được
sử dụng điện8. ADB đã và đang hỗ trợ “Sáng kiến Năng lượng
cho mọi người”, trong đó bao gồm các hệ thống điện mặt trời
độc lập với lưới điện ở các quốc đảo xa xôi của Thái Bình Dương.

Từ giai đoạn đầu của cải cách khu vực công, được sự hỗ trợ
thông qua việc xây dựng các khung pháp lý mới, ngành điện lực
đã dần chuyển sang cơ chế thị trường, đầu tư và sở hữu tư nhân.
Cạnh tranh đã được đưa ra ở từng phân khúc của thị trường điện,
các khoản trợ cấp dần được xóa bỏ để bảo đảm tính hiệu quả và
bền vững. Ví dụ, đến năm 2010, tất cả các công ty nhà nước độc
quyền về điện của Ấn Độ đã được chuyển thành các công ty sản
xuất, truyền tải và phân phối, được giám sát bởi các ủy ban điều
tiết năng lượng độc lập của nhà nước. Tại Nhật Bản, thị trường
điện bán lẻ đã được tự do hóa hoàn toàn vào năm 2015. Tất cả
những người tiêu dùng điện, bao gồm cả hộ gia đình, giờ đây có
thể tùy chọn các nhà cung cấp điện dựa trên giá cả và nguồn điện.

Xu hướng trong tương lai: Đổi mới công nghệ vì sự bền vững

Việc đạt được mục tiêu tiếp cận năng lượng toàn cầu và
phát triển năng lượng tái tạo vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của
ngành năng lượng trong khu vực. Năm 2017, khu vực châu Á
và Thái Bình Dương có 350 triệu người, trong đó có 168 triệu

8. International Energy Agency. 2018. World Energy Outlook 2018. Paris.
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người ở Ấn Độ, 52 triệu người ở Pakixtan, 33 triệu người ở
Bănglađét và 14 triệu người ở Inđônêxia, vẫn chưa được tiếp
cận với điện lưới, hầu hết đều ở các vùng núi hoặc đảo xa.
Thách thức đối với khu vực châu Á đang phát triển là cần giải
quyết 3 vấn đề nan giải về năng lượng: cung cấp đủ năng lượng,
giá cả phải chăng và bảo đảm năng lượng sạch. Đây cũng chính
là ba mục tiêu mà khu vực cần phải đồng thời đạt được.

Ba vấn đề nan giải này chỉ có thể được giải quyết đồng
thời bằng cách triển khai các công nghệ mới, tiên tiến như lưới
điện mini có thể tái tạo với pin lưu trữ, lưới điện thông minh có
thể tích hợp thêm năng lượng tái tạo và năng lượng đại dương
(thủy triều, sóng và nhiệt năng từ đại dương). Mạng lưới điện
sẽ được cải thiện bằng cách lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng
để tích hợp năng lượng tái tạo. Công nghệ thu giữ và lưu trữ
cácbon sẽ giúp giảm lượng khí thải cácbon từ các hệ thống hiện
vẫn sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Hyđrô được sản xuất bằng
năng lượng tái tạo có thể được sử dụng cho ô tô cũng như để
lưu trữ năng lượng.

Để đạt được những bước cuối cùng của quá trình điện khí
hóa nông thôn, có thể áp dụng các giải pháp độc lập với lưới điện
sử dụng năng lượng mặt trời, gió và các đơn vị thủy điện nhỏ.
ADB và các ngân hàng phát triển đa phương khác đang tích cực
hỗ trợ việc áp dụng những công nghệ này tại các quốc đảo ở Thái
Bình Dương.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ kỹ thuật số cũng là
những phương tiện đem lại lợi ích cho ngành năng lượng. AI
có thể giúp phát triển các thành phố, các tòa nhà và các hệ thống
giao thông trở nên “thông minh”. Theo đó, sẽ chỉ cần sử dụng
mức năng lượng tối thiểu để đạt được cùng một mức độ tiện
nghi, cơ động và dịch vụ. Những thành phố “thông minh” này
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sử dụng các mô hình kinh doanh sáng tạo và công nghệ đáp
ứng nhu cầu để cải thiện việc tiết kiệm năng lượng của hệ thống
sưởi ấm và làm mát bằng cách sử dụng bộ điều nhiệt thông
minh. Ngoài ra, các hệ thống giao tiếp lưới điện cho xe điện
(V2G) sẽ được phát triển để tối ưu hóa khả năng di chuyển, sử
dụng và sản xuất điện bằng cách biến ô tô điện thành “nhà máy
điện ảo”.

Làn sóng mới cải cách ngành năng lượng cần phải định
hướng lại khu vực tư nhân và thị trường theo hướng các giải
pháp cácbon thấp. Với mức giảm đáng kể chi phí năng lượng
tái tạo, phần lớn các khoản đầu tư sẽ bắt nguồn từ các nhà đầu
tư tư nhân và tài trợ thương mại, đồng thời dần xóa bỏ các
khoản trợ cấp của khu vực nhà nước cho năng lượng gió và mặt
trời thông qua hỗ trợ giá điện tái tạo. Tương lai của năng lượng
tái tạo phụ thuộc vào sự chín muồi của thị trường và khả năng
cạnh tranh về chi phí so với các nguồn thông thường. Giá
cácbon và các quy định phù hợp có thể giúp mở rộng quy mô
một cách hiệu quả trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật. Các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, nhà đầu
tư, tài chính và các bên có liên quan khác trong khu vực cũng
cần đổi mới mô hình kinh doanh, công cụ tài chính và phương
thức cung ứng.

8.3. Giao thông vận tải

Ngành giao thông vận tải luôn đóng vai trò chủ đạo trong
việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngành này hỗ trợ phát triển và
giúp tiếp cận việc làm, giáo dục và các dịch vụ xã hội. Phát triển
mạng lưới quốc gia chủ yếu tập trung vào đường bộ và đường
sắt. Việc đầu tư vào các phương thức vận tải khác như đường
không và đường thủy đã giúp tăng cường kết nối trong khu vực,
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cùng với sự phát triển của sân bay và cảng biển tạo thuận lợi
cho thương mại quốc tế. Giao thông đô thị cũng cần khoản đầu
tư lớn để hỗ trợ quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong khu
vực. Nội dung mục này tập trung vào những thay đổi về cơ sở
hạ tầng giao thông đường bộ, đường dài cũng như phát triển
giao thông đô thị.

Từ năm 1950, đã có sự thay đổi rõ rệt từ giao thông đường
sắt sang đường bộ trên khắp châu Á (xem Hình 8.2). Tại hầu
hết các quốc gia, chiều dài của mạng lưới đường sắt (tính trên
1 triệu người) đã giảm khoảng một nửa trong 50 năm qua do số
kilômét đường sắt giảm kết hợp với sự gia tăng dân số. Chỉ
riêng Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư vào mạng lưới đường sắt.
Ngược lại, cũng trong khoảng thời gian này, chiều dài mạng
lưới đường bộ tính trên 1 triệu người đã tăng gấp đôi hoặc thậm
chí gấp 4 lần.

Sự chuyển dịch cơ bản từ đường sắt sang đường bộ cùng
tốc độ cơ giới hóa nhanh chóng đã diễn ra đồng thời ở nhiều
quốc gia (xem Hình 8.3). Quyền sở hữu phương tiện giao thông
đã tăng trên khắp khu vực châu Á đang phát triển kể từ năm
2000, đặc biệt là ở các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển
nhanh chóng như Trung Quốc, Ấn Độ và Inđônêxia.

Có một số giai đoạn đặc trưng đánh dấu sự thay đổi về
loại hình và phương thức vận tải phổ biến cũng như các ưu tiên,
chính sách và kế hoạch phát triển của chính phủ. Các giai đoạn
này có thể được phân loại thành: những năm sau chiến tranh
cho đến thập niên 1970, giai đoạn phát triển đường bộ trong các
thập niên 1980-1990, sự xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giao
thông trong những năm 2000 và cách tiếp cận cân bằng hơn đối
với cơ sở hạ tầng giao thông trong những năm 2010.
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Hình 8.2: Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
trong hai năm 1965 và 2014

Lưu ý: Dấu hoa thị (*) biểu thị các giá trị được ước tính.
Nguồn: ADB. 2007. ADB’s Infrastructure Operations: Responding to Client Needs. Manila;
International Road Federation. 2016. World Road Statistics. Alexandria, VA; Government of
India, Ministry of Road Transport and Highways. 2014. Basic Road Statistics of India.
https://morth.nic.in/basic-road-statistics-india; and WB. 2014. World Development Indicators.
https://data.worldbank.org (truy cập ngày 29/10/2019).

Mặc dù có sự khác biệt về giai đoạn phát triển kinh tế và
thịnh vượng, nhưng các quốc gia đều duy trì mô hình tổng thể
ưu tiên cơ sở hạ tầng giao thông. Mô hình thường bắt đầu bằng
việc bỏ qua các phương thức vận chuyển đường dài truyền
thống như vận tải đường sắt và đường thủy, đồng thời phần lớn
đầu tư và hỗ trợ cho vận tải đường bộ. Tuy nhiên, thời gian gần
đây, tình trạng tắc nghẽn giao thông và nhu cầu giảm thiểu khí
thải cácbon đã khiến chính phủ các nước chú ý tới tiềm năng của
vận tải đường sắt, bao gồm tàu cao tốc, tàu điện ngầm và các hệ
thống đường sắt đô thị khác. Nhiều quốc gia hiện đang định
hướng phát triển hệ thống vận tải đa phương thức cân bằng hơn.
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Hình 8.3: Số lượng đăng ký phương tiện giao thông
tại một số nền kinh tế châu Á

Nguồn: World Health Organization. 2018. Global Status Report on Road Safety. Paris.

Các thập niên 1950-1970: Tiến bộ từ Chiến tranh thế giới
thứ hai

Châu Á và Thái Bình Dương đã trải qua một số thay đổi
cơ bản trong các thập niên 1950-1970. Nhiều thuộc địa cũ được
thừa hưởng các hệ thống và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải từ
thời thuộc địa, đặc biệt là hệ thống đường sắt. Một số cơ quan
chính phủ lớn nhất là cơ quan quản lý đường sắt, ví dụ như
Tổng công ty đường sắt Ấn Độ. Các doanh nghiệp nhà nước
đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, nền độc lập và việc hình
thành lại biên giới quốc gia đã dẫn tới những thay đổi do một
số mạng lưới đường sắt và dịch vụ điều hành đã bị chia cắt giữa
các lãnh thổ.

Tuyến đường sắt đầu tiên của Nhật Bản được xây dựng
giữa Tokyo và Yokohama vào năm 1872 dựa trên công nghệ



PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG  389

của Anh. Sau đó, Nhật Bản bắt đầu đầu tư mạnh vào hệ thống
đường sắt và dần phát triển dựa trên công nghệ của chính mình.
Tàu điện ngầm đầu tiên ở Tokyo được ra mắt vào năm 1927.
Chuyến tàu cao tốc đầu tiên từ Tokyo tới Osaka đi vào hoạt động
từ năm 1964. Trong giai đoạn đầu sau chiến tranh, việc đầu tư
cho đường bộ và đường cao tốc ở Nhật Bản vẫn còn kém xa so
với phương Tây. Đức đã có hệ thống đường cao tốc liên bang
vào những năm 1930 và Mỹ bắt đầu xây dựng hệ thống đường
cao tốc liên bang vào những năm 1950. Trong khi đó, tuyến
đường cao tốc đầu tiên của Nhật Bản khai trương vào năm 1963
với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới.

Trong các thập niên 1950-1970, phần lớn khu vực châu Á
đang phát triển đã chứng kiến sự phát triển sớm của mạng lưới
đường bộ, thường được hỗ trợ thông qua các tổ chức quốc tế, ví
dụ như đường cao tốc Seoul - Incheon năm 1968 là khoản vay
thứ ba từ ADB sau khi được thành lập vào năm 1966. Trong hai
thập niên 1950 và 1960, hầu hết các quốc gia trong khu vực có rất
ít phương tiện giao thông cá nhân, phần lớn các phương tiện này
đều thuộc sở hữu của những người giàu và thường do Mỹ hoặc
Đức sản xuất.

Thực tế này đã thay đổi khi ngành sản xuất ô tô của châu Á
bắt đầu đạt quy mô công nghiệp vào cuối những năm 1960.
Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản đã trở thành một lực lượng
thống trị về doanh số bán hàng trong các thập niên 1980-1990,
xuất khẩu nhiều loại xe trong khu vực. Điều này dẫn đến việc
mở rộng quyền sở hữu phương tiện cá nhân trong khu vực, tạo
ra nhu cầu xây dựng những con đường mới, có chất lượng. Bên
cạnh đó, một trong những đặc trưng của châu Á là việc sử dụng
phổ biến xe máy và xe ba bánh. Năm 2018, châu Á chiếm
khoảng 80% tỷ lệ sở hữu xe máy trên toàn thế giới. Nhiều
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phương tiện ba bánh được sử dụng làm phương tiện cá nhân,
taxi nhỏ hoặc phương tiện giao hàng.

Trong các thập niên 1950-1970, ngành công nghiệp vận tải
còn non trẻ bắt đầu khai thác các đường cao tốc mới với phạm
vi bao phủ rộng hơn so với các tuyến đường sắt hoặc đường
thủy còn hạn chế. Chính phủ các nước cũng tập trung vào việc
mở rộng đường sá, do đó ô tô và xe tải trở thành phương thức
vận tải chính. Những chương trình được đưa ra chủ yếu tập
trung giải quyết tình trạng thiếu hụt các tuyến đường liên kết,
bổ sung cầu phà và mở rộng mạng lưới đường bộ nói chung.
Nhiều chính phủ đã ưu tiên cải thiện mạng lưới giao thông và
giảm thời gian đi lại, trong đó khả năng tiếp cận đường bộ được
coi là cách tốt nhất để hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Trong hai thập niên 1950 và 1960, nhiều mạng lưới đường
sắt bị bỏ bê do ảnh hưởng chính trị, dẫn đến các dịch vụ và hoạt
động bị suy giảm. Những năm 1970, đường sắt rơi vào thời kỳ
thiếu đầu tư đáng kể, dẫn đến một vòng xoáy suy giảm nghiêm
trọng do thiếu hỗ trợ tài chính, khiến chất lượng dịch vụ và nhu
cầu giảm, đồng thời đòi hỏi trợ cấp nhiều hơn. Chính vì vậy,
chính phủ các nước hỗ trợ ít hơn cho việc đầu tư vào đường sắt,
đặc biệt là khi mạng lưới đường bộ đang được mở rộng. Một ví
dụ đáng chú ý là tại Philíppin, chiều dài đường sắt giảm từ mức
đỉnh 797 km xuống còn 28 km do thiên tai, thiếu đầu tư và giảm
tần suất hoạt động cùng với sự phát triển của đường bộ và dịch
vụ xe buýt. Do đó, đường sắt trở thành một lựa chọn không
được ưu tiên khi di chuyển giữa các thành phố và trong khu
vực đô thị.

Các thập niên 1980-1990: Những năm bùng nổ của đường bộ

Trong các thập niên 1980-1990, đường bộ đã trở thành
phương thức vận tải thống trị trên khắp châu Á. Khi các nền
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kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, nhu cầu đi lại và vận chuyển
hàng hóa tăng lên. Nhiều nước châu Á đã thực hiện các chương
trình đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn này, khi nguồn tài chính
và ngân sách của họ tăng lên. Malaixia bắt đầu xây dựng một
mạng lưới đường cao tốc giúp cải thiện đáng kể khả năng kết
nối và hỗ trợ tăng trưởng. Tất cả các nền kinh tế công nghiệp
mới đều đầu tư mạnh vào phân ngành đường bộ.

Các nền kinh tế như Malaixia, Hàn Quốc và Đài Loan
(Trung Quốc) bắt đầu áp dụng các hình thức hợp tác công - tư
(PPP) để mở rộng mạng lưới đường bộ. Tiêu biểu là đường cao
tốc Bắc - Nam tại Malaixia, chạy từ biên giới Thái Lan đến
Xingapo, đã sử dụng hình thức BOT. Philíppin cũng đã có kinh
nghiệm lâu năm về PPP kể từ khi nước này ban hành luật BOT
vào năm 1991 và hiện nay, một số đường cao tốc của Philíppin
đã được hoàn thành đúng thời hạn và trong khuôn khổ ngân
sách. Trong giai đoạn này, Trung Quốc bắt đầu đầu tư lớn để
phát triển mạng lưới đường cao tốc quốc gia và đưa vào sử
dụng các tuyến đường thu phí cũng như cổ phần hóa các dịch
vụ đường bộ và xây dựng.

Hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản đã làm thay đổi
nhận thức về đường sắt ở nhiều nước phát triển. Tuy nhiên, các
nước châu Á khác tiếp tục cắt giảm mạng lưới và dịch vụ đường
sắt trong giai đoạn này. Một số thay đổi về thể chế trong phân
ngành đường sắt đã được đưa ra như việc cổ phần hóa các
doanh nghiệp nhà nước nhằm chấm dứt tình trạng hoạt động
yếu kém. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các nước này đã
không thực hiện đầy đủ việc cải cách các hoạt động và thể chế
nên dẫn tới kết quả không thành công. Nhật Bản cũng chứng
kiến sự sụt giảm nhu cầu và tiêu chuẩn dịch vụ trên các tuyến
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đường sắt truyền thống. Năm 1987, Công ty đường sắt quốc gia
Nhật Bản được tách thành 6 đơn vị và được tư nhân hóa với
mục đích giảm thua lỗ và tạo động lực để nâng cao chất lượng
dịch vụ.

Thập niên 2000: Xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giao thông trên
diện rộng

Hỗ trợ của chính phủ cho phân ngành đường bộ, sự phát
triển của ngành công nghiệp ô tô châu Á cùng với sự tăng
trưởng kinh tế đã dẫn tới việc gia tăng sở hữu các phương tiện
giao thông cá nhân. Ở các nước châu Á đang phát triển, tắc
nghẽn giao thông bắt đầu xuất hiện ở các khu vực thành thị, với
tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng ở một số nơi vào những năm
1990. Tắc nghẽn quy mô lớn ở các tuyến đường chính bắt đầu
từ những năm 2000, do tốc độ mở rộng mạng lưới đường bộ
không theo kịp sự gia tăng sở hữu và sử dụng phương tiện giao
thông. Ô nhiễm từ khí thải của các phương tiện giao thông cũng
trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại nhiều quốc gia. Việc
giảm lượng khí thải cácbon trở thành ưu tiên hàng đầu kể từ
sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất của Liên hợp quốc năm 1992.
Điều này dẫn đến việc cần phải cân nhắc các ưu tiên trong đầu
tư và đưa ra những cách tiếp cận cân bằng hơn trong đầu tư
vận tải.

Trong giai đoạn này, đường sắt tại một số nền kinh tế
đang phát triển bắt đầu bước sang giai đoạn mới. Trung Quốc,
Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu quan tâm đến các
hệ thống đường sắt hiện đại và triển khai các hệ thống đường
sắt cao tốc (xem Hình 8.4). Việc đưa các hệ thống mới này vào
hoạt động đã khơi dậy sự hồi sinh của hệ thống đường sắt trên
khắp châu Á.
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Hình 8.4: Hoạt động của hệ thống đường sắt cao tốc
ở một số khu vực trọng điểm giai đoạn 2000-2016

(tỷ kilômét hành khách)

Nguồn: International Energy Agency. 2019. The Future of Rail. Paris.

Thập niên 2010: Theo đuổi cách tiếp cận cân bằng hơn

Thập niên 2010 chứng kiến một cách tiếp cận cân bằng
hơn trong việc đầu tư và vận hành hệ thống giao thông. Đầu tư
vào đường bộ không còn chiếm ưu thế, trong khi đó đầu tư vào
đường sắt tiếp tục được phát triển. Các cơ hội đầu tư đường sắt
mới cũng xuất hiện trong giai đoạn này. Nhiều nước châu Á,
như Ấn Độ và Bănglađét, bắt đầu đầu tư mạnh vào đường sắt.
Sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ diễn ra trên khắp châu
Á cùng các vấn đề gia tăng tình trạng tắc nghẽn giao thông, ô
nhiễm không khí và tác động đối với biến đổi khí hậu đã làm
tăng nhu cầu của các dịch vụ vận tải hàng hóa và dịch vụ giao
thông công cộng hiệu quả hơn.

Năm 2013, Tập đoàn đường sắt Trung Quốc được thành
lập là một doanh nghiệp nhà nước nhằm mục đích hoạt động
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thương mại, thay thế sự quản lý trực tiếp của Bộ Đường sắt.
Các tổ chức quốc tế thường hỗ trợ các dự án cải cách phân
ngành đường sắt và các dự án phát triển mạng lưới đường sắt.
Năm 2019, ADB đã cam kết khoản vay dự án lớn nhất (2,75 tỷ
USD) cho tuyến đường sắt Malolos - Clark (dài 51,2 km từ
Malolos đến Clark và Sân bay quốc tế Clark; và tuyến đường
1,9 km nối các ga Solis và Blumentritt ở thành phố Manila),
Philíppin. Là một phần của chiến lược mở rộng hợp tác và hội
nhập khu vực, đường sắt hiện nay cũng đóng một vai trò quan
trọng trong việc kết nối xuyên biên giới.

Sự phát triển của giao thông đô thị

Một số thành phố ở các nước châu Á đang phát triển, bao
gồm Ấn Độ, Philíppin, Trung Quốc, Hàn Quốc và các thành
phố khác, đã có xe điện hoặc hệ thống đường sắt ngoại ô từ
trước Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt
động như đi làm, chủ yếu chỉ cách nhà khoảng 3-4 km, có thể
thoải mái đi bộ hoặc xe đạp.

Tình trạng dân số đô thị hóa nhanh chóng bắt đầu gây áp
lực lớn lên các thành phố trong việc giải quyết nhu cầu đi lại
ngày càng tăng của người dân. Sự kết hợp giữa cơ giới hóa và đô
thị hóa dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng cùng với chất
lượng không khí giảm do khí thải của các phương tiện giao
thông. Một số thành phố đã nỗ lực tìm cách thoát khỏi tình trạng
tắc nghẽn giao thông bằng các giải pháp đường cao tốc trên cao
và các nút giao có phân cách nhằm đáp ứng số lượng phương
tiện cá nhân ngày càng tăng, nhưng bất kỳ giải pháp mới nào
cũng sớm quá tải bởi số lượng ô tô không ngừng gia tăng.

Kể từ đầu thế kỷ XXI, đầu tư vào giao thông công cộng
như tàu điện ngầm và xe buýt đã gia tăng đáng kể. Các siêu đô thị
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của châu Á đang dẫn đầu thế giới về mạng lưới tàu điện ngầm,
trong đó Bắc Kinh, Thượng Hải, Seoul và Tokyo là 4 trong số
những mạng lưới tàu điện ngầm dài nhất với lượng hành khách
lớn nhất trên toàn thế giới. Tàu điện ngầm hiện đang được xây
dựng ở nhiều thành phố của châu Á. Grudia, Cadắcxtan và
Udơbêkixtan đã có hệ thống tàu điện ngầm từ thời Liên Xô và
đang đầu tư để hiện đại hóa và mở rộng hệ thống này.

ADB đã và đang hỗ trợ giao thông công cộng đô thị trong
các lĩnh vực như: tàu điện ngầm (tại Bănglađét, Grudia, Ấn Độ,
Thái Lan và Việt Nam); hệ thống vận chuyển nhanh bằng xe
buýt (tại Lào, Pakixtan và Trung Quốc) và vận tải đa phương
thức tích hợp (tại Mông Cổ, Nêpan và Xri Lanca).

Xu hướng trong tương lai: An toàn, bền vững và đổi mới
công nghệ

Sự gia tăng mạnh mẽ trong việc sở hữu phương tiện giao
thông trên khắp châu Á kết hợp với mạng lưới đường bộ được
cải thiện đã mang lại phương thức di chuyển mới cho một bộ
phận lớn dân số, đồng thời giảm thời gian đi lại và chi phí vận
chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn vẫn diễn ra,
hoặc thậm chí đang gia tăng ở nhiều khu vực đô thị châu Á.

Các quốc gia cũng quan tâm hơn tới vấn đề an toàn giao
thông đường bộ đang ngày càng xấu đi. Tai nạn giao thông
đường bộ hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong độ
tuổi 5-29 trên toàn thế giới. Châu Á chiếm 53% số ca tử vong do
tai nạn giao thông trên toàn thế giới9. Các quốc gia hiện đang
đầu tư nhiều hơn cho an toàn giao thông đường bộ bằng các
biện pháp như lắp đặt rào chắn và lối qua đường cho người đi
bộ. Các quy định về tốc độ và cấm lái xe khi uống rượu bia

9. World Health Organization. 2018. Global Status Report on Road Safety. Paris.
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đang được thực thi mạnh hơn trước. Hiện nay, các tiêu chuẩn
bắt buộc của ô tô được đưa ra bao gồm dây an toàn và túi khí.
Công tác cứu hộ và chăm sóc y tế sau tai nạn đã tiến bộ hơn và
luôn trong tư thế sẵn sàng. Đối với phân ngành đường bộ,
nhiều biện pháp đã được tăng cường trong việc vận hành và
bảo trì hiệu quả các tài sản đường bộ hiện có.

Cơ sở hạ tầng và hoạt động giao thông vận tải sẽ tiếp tục
cần các khoản đầu tư vào tài sản mới và tài sản hiện có, cùng
với sự đóng góp ngày càng quan trọng của công nghệ mới. Các
bộ dữ liệu lớn sẽ cho phép các nhà khai thác hệ thống quản lý
mạng lưới giao thông chia sẻ thông tin và tăng cường các trung
tâm điều khiển giao thông. Các ứng dụng du lịch và mô hình
đi xe chung sẽ cho phép người dùng có lựa chọn đúng hơn và
tối đa hóa việc sử dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có. Tại tỉnh Quý
Châu ở Trung Quốc, ADB đang hỗ trợ việc sử dụng công nghệ
tiên tiến cho hệ thống giao thông thông minh, ví dụ như thông
tin liên lạc giữa các phương tiện với nhau và giữa các phương
tiện với cơ sở hạ tầng, nhằm cải thiện lưu lượng giao thông cũng
như an toàn giao thông đường bộ.

Quá trình giảm sử dụng cácbon toàn diện trong ngành giao
thông vận tải sẽ diễn ra trong vòng 20-40 năm tới. Xe điện rất có
thể sẽ thay thế các loại xe có động cơ đốt trong - thực tế cũng
đang bắt đầu diễn ra, chủ yếu tại châu Á. Các giải pháp di
chuyển trong tương lai có thể sẽ không theo cách truyền thống
nhờ việc áp dụng các công nghệ mới và các thể chế tốt hơn.

8.4. Cấp nước đô thị

Ngay ở những nền văn minh sớm nhất, việc cung cấp
nước đầy đủ vẫn luôn là mục tiêu chủ đạo của mọi thành phố.
Trước khi phát triển các hệ thống cấp nước kỹ thuật, con người
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lấy nước trực tiếp từ sông, hồ, suối, nguồn nước ngầm, nước
mưa và các nguồn khác. Những nguồn nước này thay đổi tùy
theo địa hình, điều kiện khí hậu và thủy văn của địa phương.
Ví dụ, các đảo san hô và các khu định cư trên các đảo nhỏ ở
Thái Bình Dương phụ thuộc nhiều vào nước mưa do nguồn
nước ngầm hạn chế. Sự phát triển của hệ thống cấp nước đô thị
ở châu Á và Thái Bình Dương là một hành trình thú vị từ hệ
thống ống dẫn nước cơ bản của nền văn minh lưu vực sông Ấn
ở Nam Á vào khoảng năm 3.000 trước Công nguyên, đến sự
phát triển của hệ thống cấp nước quy mô lớn được thiết kế và
cơ giới hóa, cho đến khi xuất hiện hệ thống quản lý nước công
nghệ số ngày nay.

Thời gian đầu, sự phát triển của hoạt động cấp nước đô
thị trong hơn 50 năm qua ở nhiều nước châu Á đang phát
triển có liên quan đến việc chuyển đổi vai trò quản lý từ hệ
thống chính quyền thuộc địa sang các cấp chính quyền trung
ương và địa phương. Từ những năm 1980 đến nay, việc quản
lý kém hiệu quả và tỷ lệ thất thoát nước cao khiến chính phủ
các nước kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân vào quản
lý để giải quyết tình trạng bất cập này. Bên cạnh đó, quá trình
đô thị hóa nhanh chóng đòi hỏi cần phải có các biện pháp ứng
phó tốt hơn thông qua việc sử dụng những đổi mới về công
nghệ và quản lý trước nhu cầu về nước ngày một tăng ở cả
các trung tâm đô thị lớn cũng như các thành phố thứ cấp và
các thị trấn.

Trước thập niên 1960: Di sản của hệ thống cấp nước đô thị thời
thuộc địa

Hệ thống nước đô thị là hệ thống cần sử dụng nhiều cơ sở
hạ tầng, bao gồm các hồ chứa được thiết kế, hệ thống đường ống
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truyền dẫn nước và mạng lưới phân phối. Trong số những hệ
thống ban đầu này có một hệ thống ở London vào năm 1822,
sử dụng động cơ hơi nước để bơm nước từ sông Thames lên
một tòa tháp cao hơn 18m, sử dụng trọng lực để phân phối cho
cộng đồng. Tiếp theo đó là sự phát triển của các mạng lưới cấp
nước rộng khắp thành phố bằng cách sử dụng vật liệu làm
bằng gang để dẫn nước từ các đường ống đến các tòa nhà. Vào
cuối thế kỷ XIX, do có sự phát triển của vi sinh vật nên phải
áp dụng các biện pháp khử trùng hóa học nước uống bằng clo
và sau này là ôzôn.

Các hệ thống cấp nước bằng trọng lực này đã được nhân
rộng từ những năm 1850 tại các thành phố ở châu Á như
Calcutta (nay là Kolkata) vào năm 1870 và Xingapo trong giai
đoạn 1878-1928 dưới thời thuộc địa của Anh. Các hệ thống nước
khác dưới thời thuộc địa được người Tây Ban Nha xây dựng ở
Manila vào năm 1882, người Hà Lan xây dựng ở Jakarta từ năm
1870 đến 1920 và người Pháp xây dựng ở Phnôm Pênh vào năm
1895. Ở các nước thuộc Liên Xô trước đây, hệ thống cấp nước
đầu tiên được phát triển ở St. Petersburg vào năm 1846 và sau
đó được nhân rộng ở Trung Á. Tại các quốc đảo đang phát triển
ở Thái Bình Dương, các hệ thống truyền thống bao gồm thu
gom nước mưa và nước ngầm. Khi hạn hán, khu vực này
thường sử dụng các phương pháp khử muối trong nước biển
bằng cách chưng cất.

Ở Trung Quốc, kênh đào Đại Vận Hà được nhà Tùy xây
dựng vào thế kỷ VI, nối Bắc Kinh ở phía bắc với Hàng Châu ở
phía nam, đồng thời cũng là nguồn cung cấp nước uống. Các
hệ thống cấp nước ban đầu dần được mở rộng bằng cách xây dựng
các hệ thống quản lý nước tại các làng xã và sau đó cấp nước để
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đáp ứng nhu cầu công nghiệp của thế kỷ XX. Tokyo đã hoàn
thành hệ thống cấp nước hiện đại đầu tiên vào năm 1911, tăng
công suất và độ bao phủ thông qua các nhà máy lọc nước và hệ
thống đường ống sắt thay thế cho các ống dẫn nước thế kỷ XIX,
giếng khoan và các nhà cung cấp nước nhỏ lẻ.

Giai đoạn 1960-1980: Chuyển đổi sang hình thức quản lý hệ
thống cấp nước địa phương và hệ thống cấp nước phân cấp

Sau khi giành độc lập, nhiều quốc gia đã chuyển giao
quyền quản lý cấp nước đô thị cho chính quyền trung ương
hoặc địa phương hay các công ty cấp nước địa phương, chủ yếu
để duy trì hoạt động liên tục và sau đó mở rộng hệ thống nước
thời thuộc địa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cư
dân đô thị. Vào thời điểm đó, các hệ thống được thiết kế và xây
dựng mà không tính nhiều tới việc vận hành và bảo trì. Đến
năm 1975, dân số đô thị ở châu Á và Thái Bình Dương đã đạt
hơn 670 triệu người, tăng hơn gấp đôi dân số đô thị của 20 năm
trước10. Nhiều thành phố không thể đáp ứng kịp thời nhu cầu
sử dụng nước của cư dân mới.

Một số thành phố đã vượt qua được khó khăn này nhờ sự
hỗ trợ của chính quyền trung ương thông qua các giải pháp
chính sách, quản lý và công nghệ tốt hơn. Ví dụ, sau khi có được
độc lập vào năm 1965, Singapore đã giảm phụ thuộc vào nguồn
cấp nước từ bên ngoài. Chính quyền thành phố đã thành công
trong việc tăng cường năng lực cấp nước nội địa và mở rộng hệ
thống của mình thành “4 nguồn nước quốc gia” (nguồn trữ
nước địa phương, nguồn nước tái chế, nguồn nước biển khử mặn
và nguồn nước nhập khẩu). Thành công này chính là nhờ quy

10. United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015.
Adoption of the Paris Agreement. Paris.
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hoạch có hệ thống, vai trò lãnh đạo hiệu quả, nỗ lực liên ngành
và đầu tư nhất quán11.

Tại Tokyo, Chiến tranh thế giới thứ hai đã tàn phá các hệ
thống và nguồn cung cấp nước, khiến tỷ lệ nước thất thoát
(NRW) cao tới 80%12. Một loạt các dự án xử lý nước và xây
dựng đập đã giúp phục hồi nhanh chóng nguồn cung cấp
nước của thành phố. Nhờ sự quản lý có hiệu quả cùng các
khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng cấp nước, Tokyo đã giảm
tỷ lệ NRW xuống còn 22% vào năm 1960. Ngày nay, Tokyo là
một trong những quốc gia có tỷ lệ NRW thấp nhất trên thế giới
(3,8%)13. Việc cải cách quản lý hệ thống cấp nước ở Tokyo và
Singapore đã trở thành hình mẫu cho nhiều thành phố trong
khu vực.

Từ thập niên 1980 đến nay: Xu hướng toàn cầu và cải cách
thể chế

Tại các quốc gia đang phát triển, sự tham gia của khu vực
tư nhân thông qua các hình thức PPP nhằm cải thiện các dịch
vụ cấp nước đô thị đã bắt đầu đạt được những nền tảng vững
chắc trong thập niên 1990, góp phần giải quyết tình trạng kém
hiệu quả trong việc vận hành và quản lý các hệ thống cấp nước
của chính phủ. Tại Philíppin, hai hình thức PPP thành công tại
khu vực Metro Manila vào thập niên 1990 đã cấp nước liên tục
cho hàng triệu hộ gia đình.

11. Tortajada, C., Y. Joshi, and A. K. Biswas. 2013. The Singapore Water
Story: Sustainable Development in an Urban City State. London: Routledge.

12. Nước không doanh thu là tỷ lệ nước không có hóa đơn so với tổng
lượng nước cung cấp cho khách hàng.

13. Japan International Cooperation Agency. 2018. Water Supply: The
Foundation for Previous Lives and Livelihoods, Safe Water for All. Tokyo.
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Hình 8.5: Tỷ lệ dân số được tiếp cận
nguồn nước máy an toàn và nước chưa qua xử lý

tại một số nền kinh tế châu Á

1960s = thập niên 1960.
Lưu ý: Dữ liệu cũ của Liên hợp quốc từ thập niên 1960 chỉ thống kê số hộ gia đình có kết nối
nước máy. Các chỉ số của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc
(UNICEF) cho giai đoạn 2000-2017 sử dụng tỷ lệ dân số được tiếp cận với nguồn nước máy
được cải tiến và an toàn, bao gồm cả các nguồn nước máy an toàn và nước chưa qua xử lý.
Nguồn: UNICEF. 2019. Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-
2017. Special Focus on Inequalities. New York. p. 7; Fan, M. 2015. Sri Lanka’s Water Supply
and Sanitation Sector: Achievements and a Way Forward. ADB South Asia Working Paper
Series.  No. 35. Manila: Asian Development Bank; General Statistics Office of Viet Nam. 2016.
Viet Nam Household Living Standards Survey 2016. Ha Noi; International Institute for
Population Sciences (IIPS) and Inter City Fund. 2017. National Family Health Survey (NFHS-
4), 2015-16: India. Mumbai: IIPS; Pacific Institute. 2013. The World’s Water: Access to Safe
Drinking Water by Country, 1970-2008. Oakland, CA; United Nations (UN). 1967. Statistical
Yearbook. New York; and UN. 1973. Statistical Yearbook. New York.

Trong thời gian gần đây, đã xuất hiện xu hướng chuyển
từ tư nhân hóa sang tập đoàn hóa các công trình cấp nước thuộc
sở hữu nhà nước. Chiến lược cải cách này trở nên phổ biến khi
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các thành phố ở nhiều nước đang phát triển thường phản đối
việc tư nhân hóa. Bên cạnh việc cho rằng cấp nước là một dịch
vụ công cơ bản cần bảo đảm an toàn và an ninh, nhiều người
tin rằng giá nước sẽ tăng vượt quá khả năng chi trả của khách
hàng. Nhiều công ty tư nhân tránh đầu tư vào các công trình
cấp nước do họ nhận thấy không có lợi nhuận vì môi trường
pháp lý khiến việc thu hồi chi phí đầu tư trở nên khó khăn.

Tập đoàn hóa được xây dựng nhằm mục đích cải cách cấu
trúc thể chế của các hệ thống cấp nước công cộng. Hình thức
này sẽ bảo đảm hiệu quả về mặt tài chính và vận hành tốt hơn
thông qua việc sử dụng các hệ thống quản lý, công nghệ tiên
tiến và phương thức hoạt động thực tế của các công ty tư nhân,
trong khi phúc lợi của khách hàng được chính phủ giám sát.
Hình thức này được coi là một chiến lược hữu ích trong việc
quản lý hệ thống cấp nước tiến bộ với công nghệ tiên tiến hơn.

Dhaka ở Bănglađét và Phnôm Pênh ở Campuchia đã
chuyển đổi các tổ chức và hệ thống hoạt động kém hiệu quả
thành các hệ thống cấp nước có hiệu suất và lợi nhuận cao
thông qua quá trình tập đoàn hóa. Hai thành phố này đã trở
thành hình mẫu cho các sáng kiến cải cách hệ thống cấp nước
khác trong khu vực. Các biện pháp đưa ra bao gồm đầu tư vốn
và áp dụng các cải tiến kỹ thuật phù hợp cùng với việc duy trì
các chương trình quản lý NRW. Các giải pháp này được thực
hiện kết hợp với cải cách thể chế và nâng cao năng lực thông
qua đào tạo nhân viên, định hướng khách hàng và các chiến
dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý nhu cầu và
bảo tồn nguồn nước (xem Hộp 8.2).
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Hộp 8.2: Cải cách Cơ quan cấp thoát nước Dhaka

Cơ quan cấp thoát nước Dhaka (DWASA) được thành
lập vào năm 1963 với nhiệm vụ quản lý cấp thoát nước ở thủ
đô của Bănglađét. Đạo luật WASA năm 1996 là bước khởi đầu
cho quá trình tập đoàn hóa trước khi chuyên môn hóa
DWASA để mang lại lợi nhuận.

Khoảng trước năm 2008, DWASA rơi vào tình trạng thất
thoát nước không nhỏ và cung cấp dịch vụ kém. Thất thoát
nước do rò rỉ từ đường ống ở mức trên 50% và hiệu quả thu
phí (tỷ lệ thu tiền hóa đơn nước thành công) chỉ đạt 62%.
Trong năm 2009-2010, dự án của ADB đã hỗ trợ Chương trình
chuyển đổi (Turnaround Program) của DWASA. Sau khi
chương trình được hoàn thành vào năm 2016, khoảng 5,44
triệu người dân đã được cung cấp nước sạch liên tục từ các
vòi nước mà không cần xử lý thêm, với áp lực nước đủ cho
các ngôi nhà hai tầng.

Sự thay đổi này chính là nhờ hoạt động đầu tư cơ sở hạ
tầng và cải cách chính sách dưới sự lãnh đạo tài tình, sự đổi
mới kỹ thuật và hòa nhập xã hội (cung cấp nước sạch cho các
khu định cư không chính thức), đồng thời đặc biệt chú trọng
các chương trình giáo dục công và sự tham gia của các tổ chức
xã hội.

Năm 2018, tỷ lệ NRW ở Dhaka đã giảm xuống còn 20%
và dưới 10% tại các khu vực đặt đồng hồ đo tổng ở các
quận/huyện thuộc vùng dự án. Hiệu quả thu phí đạt 97,5%
với nguồn nước được điều áp liên tục để cung cấp cho tất cả
khách hàng. Câu chuyện thành công của DWASA đã được
các nước láng giềng Nam Á học hỏi và coi đây là mô hình cho
các công ty cấp nước khác trong khu vực.
Nguồn: ADB. 2016. Dhaka Water Supply Network Improvement Project. Manila; and DWASA.
2019. https://dwasa.org.bd/.
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Nhu cầu nước trên toàn cầu đang ngày một tăng đã tạo ra
nhiều khuôn khổ và chương trình hành động toàn cầu. Năm
1977, một hội nghị của Liên hợp quốc đã tuyên bố: “tất cả mọi
người đều có quyền được sử dụng nước sạch với số lượng và
chất lượng đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ”14. Hội nghị đã dẫn
đến sự ra đời của Thập kỷ cung cấp nước sạch và vệ sinh quốc
tế giai đoạn 1981-1990. Sau khi kết thúc, ước tính có khoảng 700
triệu người được sử dụng nước sạch và 500 triệu người được
tiếp cận với điều kiện vệ sinh an toàn. Tuy nhiên, dân số tăng
nhanh ở nhiều nước đang phát triển đã cản trở mục tiêu cung
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho 100% người dân. Các
Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển bền
vững cũng đặc biệt hướng đến việc cung cấp nước. Tuy vậy,
tính đến năm 2017, khoảng 300 triệu người ở châu Á và Thái
Bình Dương vẫn chưa được tiếp cận với nguồn nước uống an
toàn15.

Xu hướng trong tương lai: Các giải pháp tích hợp cho an ninh
nguồn nước trong tương lai

Khoảng 1/3 số quốc gia trên thế giới đang gặp khó khăn
về nguồn nước ở mức độ trung bình hoặc mức độ cao, có nghĩa
là nguồn nước ngầm khan hiếm, trong đó có nhiều nước thuộc
khu vực Trung Á và Nam Á. Việc phụ thuộc nhiều vào nguồn
nước ngầm và khai thác không bền vững là những mối lo ngại
chính. Trên thực tế, trong số 15 quốc gia sử dụng nước ngầm
lớn nhất thế giới thì có 7 quốc gia thuộc khu vực châu Á và

14. Bays, L. 1994. Short Overview of Water Supply Situations in the
World, Water Philippines ’94. Technical Papers, 9th IWSA-ASPAC Regional
Conference and Exhibition. Manila: Philippine Water Works Association.

15. ADB. 2017. Meeting Asia’s Infrastructure Needs. Manila.
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Thái Bình Dương16. Việc quản lý tài nguyên nước thận trọng
hơn và cân bằng nhu cầu cạnh tranh giữa sử dụng nước sinh
hoạt, sử dụng cho hệ thống thủy lợi và công nghiệp đã trở
thành một ưu tiên. Ngoài ra, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng,
nhu cầu cung cấp nước sạch và an toàn sẽ tiếp tục tăng đáng kể.

Việc cấp nước tiếp tục là một thách thức ở nhiều thành
phố. Tại một số nơi, việc mở rộng mạng lưới phân phối đến các
khu vực mới đã vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống, dẫn
đến việc cung cấp nước không liên tục và tăng nguy cơ ô nhiễm.
Tại nhiều thành phố của châu Á, các mạng lưới phân phối
thường có tỷ lệ thất thoát nước cao làm tăng chi phí (để bơm
thêm nước), giảm doanh thu và giảm bền vững tài chính. Để
khắc phục những vấn đề này đòi hỏi phải cải thiện khả năng
quản trị của giới quản lý cấp cao và ứng dụng các công nghệ cụ
thể, như hệ thống quản lý mạng lưới và phát hiện rò rỉ tiên tiến
thông qua việc hình thành các khu vực đặt đồng hồ đo tổng tại
các quận/huyện hay áp dụng các kỹ thuật quản lý áp lực.

Sử dụng công nghệ tiên tiến luôn là yếu tố quan trọng để
nâng cao hiệu quả dịch vụ cấp nước đô thị, ví dụ như hệ thống
thông tin địa lý để hỗ trợ quản lý tài sản của hệ thống cấp nước.
Mạng lưới thông minh và công nghệ đo lường hiện đang được
sử dụng rộng rãi tại các công ty cấp nước tiên tiến như Arisu ở
Seoul, một trong những công ty cấp nước được quản lý tốt nhất
ở châu Á17.

Chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển đều
có vai trò trong việc tài trợ cho các cơ sở hạ tầng phục vụ cấp nước.

16. ADB. 2016. Dhaka Water Supply Network Improvement Project. Manila.
17. Seoul Metropolitan Government. 2017. Seoul Tap Water Arisu. Seoul.

http://susa.or.kr/en/files/seoul-tap-water-arisu-englishpdf?ckattempt=1.
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Cấp nước quy mô lớn, quản lý nước thải, quản lý rủi ro lũ lụt,
quản lý chất thải rắn, bảo vệ nguồn nước và tài nguyên nước
tổng hợp cũng như quản lý hạn hán đều là những khía cạnh mà
lĩnh vực này cần phải được tích hợp. Hy vọng rằng chính phủ
các nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo một môi
trường thuận lợi với các chính sách, quy định và thuế phù hợp,
bao gồm cả phí môi trường.

8.5. Viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông

Các hệ thống điện tử viễn thông ra đời vào thế kỷ XIX,
bắt đầu với phát minh máy điện báo của Samuel Morse năm
1837, tiếp theo là điện thoại, đài phát thanh và truyền hình.
Đài phát thanh (radio) được phát minh vào những năm 1890
và được sử dụng rộng rãi như một công nghệ phát sóng một
chiều sau những năm 1920. Truyền hình phát sóng ra đời vào
những năm 1920 và được thương mại hóa rộng rãi trong
những năm 1950. Từ cuối những năm 1950, thông tin liên lạc
qua vệ tinh được phát triển sau khi Liên Xô phóng vệ tinh
Sputnik vào năm 1957 từ vị trí hiện nay thuộc Cadắcxtan. Đến
cuối những năm 1970, các vệ tinh cho phép phát sóng bằng
giọng nói và video đến từng gia đình trên khắp thế giới.
Internet giúp việc truy cập dữ liệu dễ dàng hơn từ cuối những
năm 1980 và đến giữa những năm 1990, World Wide Web cho
phép mọi người kết nối trên các mạng toàn cầu một cách đơn
giản và không tốn nhiều chi phí.

Mỗi công nghệ mới đều mở ra những cơ hội phát triển
mới. Điện thoại cho phép mọi người duy trì kết nối ở khoảng
cách xa và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức
khỏe, thương mại và nhiều hoạt động khác. Internet giúp ích
cho học tập kỹ thuật số, thương mại điện tử và việc làm trực tuyến.
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Cơ sở hạ tầng và đầu tư kỹ thuật số đòi hỏi cần phải có chính
sách phù hợp của chính phủ và hợp tác khu vực. Khu vực tư
nhân đã nhanh chóng thương mại hóa các công nghệ mới nói
trên, đồng thời tuân theo các quy định của chính phủ để duy trì
cạnh tranh và bảo đảm lợi ích đến được với đông đảo người dân.

Khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã thừa nhận viễn
thông, công nghệ thông tin và truyền thông vừa là đầu vào cho
phát triển, vừa là kết quả của sự thịnh vượng về mặt kinh tế.
Cho đến những năm 1960, khu vực này vẫn còn nhiều hạn chế
về trình độ viễn thông. Nhưng từ đó trở đi, viễn thông đã được
sử dụng rộng rãi và sau này là công nghệ thông tin và truyền
thông đều phát triển nhanh chóng. Nội dung mục này sẽ đi sâu
thảo luận về việc phát triển cơ sở hạ tầng cho điện thoại, điện
toán và sử dụng Internet. Chương này cũng bổ sung những
khía cạnh rộng hơn về đổi mới công nghệ trong Chương 5.

Cơ sở hạ tầng điện thoại

Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại vào
năm 1876. Dịch vụ được mở rộng nhanh chóng, nhưng nhu cầu
về cơ sở hạ tầng đường dây chuyên dụng đã hạn chế sự phát
triển ở hầu hết các khu vực thành thị và các khu vực có thu nhập
cao. Những người không có điện thoại cố định tại nhà có thể sử
dụng điện thoại công cộng hoặc đi đến thị trấn gần nhất để tìm
dịch vụ. Dịch vụ điện thoại đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản vào
năm 1890 và đến giữa thập niên 1960, tỷ lệ điện thoại cố định
tại quốc gia này là 15 điện thoại/100 người, so với Mỹ (dẫn đầu
thế giới) là 52 điện thoại/100 người và Ôxtrâylia là 27 điện
thoại/100 người. Trong khi đó, tỷ lệ tại Ấn Độ chỉ ở mức 2 điện
thoại/1.000 người.

Trong thời gian đầu, chi phí lắp đặt và bảo trì dịch vụ điện
thoại dựa trên đường dây analog cố định rất tốn kém với tốc độ
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truyền dữ liệu hạn chế. Dịch vụ điện thoại thông thường được
cung cấp thông qua các doanh nghiệp nhà nước hoặc độc quyền
do cần phải đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng. Điều này đã hạn
chế cơ hội cạnh tranh hiệu quả, tương tự như trường hợp cơ sở
hạ tầng của ngành điện.

Các nền kinh tế châu Á đã nhanh chóng phát triển cơ sở
hạ tầng cho điện thoại cố định vào những năm 1960 và tiếp tục
mở rộng đến giữa những năm 2000, khi điện thoại di động trở
nên phổ biến (xem Hình 8.6 và Hình 8.7). Tại Nhật Bản, dịch vụ
điện thoại cố định đạt mức cao nhất với 52 đường dây điện
thoại cố định/100 người vào năm 1997, trong khi ở Trung Quốc,
mức cao nhất là 28 đường dây/100 người vào năm 2006. Ở Ấn
Độ, tỷ lệ này đạt mức 4,4 đường dây/100 người vào năm 2005.

Hình 8.6: Tỷ lệ thuê bao điện thoại cố định trên 100 người dân

Nguồn: WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org/ (truy cập ngày
29/10/2019).
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Điện thoại di động được hãng Motorola phát minh tại Mỹ
vào năm 1973. Dịch vụ điện thoại di động analog này rất đắt đỏ
và không được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, đến thập niên 1990,
điện thoại di động đã được phổ biến rộng khắp nhờ những tiến
bộ trong công nghệ bán dẫn và sự phát triển của mạng không
dây kỹ thuật số, giúp tăng cả về tốc độ và độ chính xác. Năm
1999, Tập đoàn điện thoại và điện tín Nippon (NTT) là nhà cung
cấp dịch vụ Internet di động đầy đủ đầu tiên trên toàn cầu. Dịch
vụ 3G tốc độ cao đã có mặt tại Nhật Bản vào năm 2001 và tại Hàn
Quốc một năm sau đó.

Việc chuyển đổi sang sử dụng điện thoại di động đã dẫn
tới sự thay đổi về cơ cấu quản lý ở hầu hết các quốc gia. Do các
mạng di động không yêu cầu đường dây cố định nên tạo điều
kiện cho nhiều đối thủ cạnh tranh. Hầu hết các quốc gia ở châu Á
ngày nay đều có ít nhất hai nhà khai thác mạng di động tư nhân.
Tuy nhiên, cần có các quy định để khuyến khích sử dụng nhiều
hơn ở một số vùng nông thôn vì đầu tư vào các tháp viễn thông
ở khu vực nông thôn sẽ không sinh lãi do khu vực này có mật
độ người sử dụng thấp và thu nhập thấp hơn. ADB và các cơ
quan phát triển khác đã tài trợ cho các hệ thống đường dây cáp
quang dưới biển trên khắp các quốc đảo ở Thái Bình Dương,
cũng như các dự án thông tin liên lạc đến các vùng sâu vùng xa
bằng vệ tinh để tạo cơ hội tiếp cận cho khu vực dân cư này.

Năm 2007, Apple cho ra mắt iPhone, mở đầu kỷ nguyên
điện thoại thông minh. Đây là một bước tiến cơ bản bằng cách
kết hợp máy tính xách tay với Internet băng thông rộng, có màn
hình lớn, khả năng định vị toàn cầu (GPS), camera tích hợp và
giao diện người dùng màn hình cảm ứng. Trong khi Apple tập
trung vào phân khúc điện thoại cao cấp, thì các công ty của Hàn
Quốc và Trung Quốc lại đang dẫn đầu về tổng doanh số, bao gồm
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cả điện thoại thông minh giá rẻ cho các nước đang phát triển.
Từ năm 2010, công ty Samsung Electronics của Hàn Quốc đã
dẫn đầu doanh số trên toàn cầu, tiếp đến là Trung Quốc. Ngày
nay, điện thoại di động giá rẻ được phổ biến một cách rộng rãi,
tiếp cận phần lớn dân số trên toàn thế giới (xem Hình 8.7). Ví
dụ, trước kia Ấn Độ không đạt được 5 điện thoại cố định/100
người, thì sau này đã tăng từ con số 0 thuê bao di động vào năm
2000 lên 87 thuê bao di động/100 người vào năm 2017. Điện
thoại thông minh đã trở thành thiết bị liên lạc không thể thiếu
đối với hầu hết người dân trên toàn thế giới.

Hình 8.7: Tỷ lệ thuê bao di động trên 100 người dân

Nguồn: WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org/ (truy cập ngày
29/10/2019).

Việc sử dụng rộng rãi điện thoại thông minh đã mở ra
những cơ hội mới cho các mục đích phát triển, bao gồm các cơ
hội về y tế, giáo dục, việc làm, dịch vụ xã hội và tài chính. Nông
dân có thể sử dụng điện thoại di động để tính toán giá cả kỹ



PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG  411

thuật và xem dự báo thời tiết. Sinh viên có thể truy cập các khóa
học trực tuyến. Tài chính kỹ thuật số có thể được sử dụng cho
các khoản thanh toán, chuyển tiền và các dịch vụ tài chính khác.
Điện thoại thông minh cũng cho phép truy cập hồ sơ y tế điện
tử, chẩn đoán từ xa và tiếp cận dịch vụ bác sĩ và y tá trực tuyến.

Cơ sở hạ tầng điện toán và Internet

Bóng bán dẫn (transistor) được phát minh vào những
năm 1940 và vi mạch ra đời vào những năm 1950 là một bước
phát triển cho ngành máy tính kỹ thuật số. Ngành công nghiệp
bán dẫn hiện đại bắt nguồn ở Mỹ vào những năm 1970 khi
những tiến bộ trong sản xuất chip máy tính giúp thu nhỏ kích
thước, sản xuất hàng loạt và tăng tốc độ xử lý. Vào những năm
1980, các công ty của Nhật Bản đã đi đầu trong lĩnh vực này.
Công ty Nippon Electric (NEC) đã phát minh ra bộ xử lý tín
hiệu kỹ thuật số đầu tiên vào năm 1980, giúp tăng tốc thiết bị
thông tin liên lạc bằng cách chuyển đổi tín hiệu analog sang
định dạng kỹ thuật số. Công ty TSMC, được thành lập tại Đài
Loan (Trung Quốc) vào năm 1987, đã trở thành công ty đi đầu
trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn thương mại, trong đó quy
trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa để hỗ trợ các thiết kế linh
kiện khác nhau. Hàn Quốc cũng trở thành quốc gia dẫn đầu
trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn từ giữa những năm 1990
nhờ tập trung vào các linh kiện cho điện thoại di động và điện
thoại thông minh. Sự hỗ trợ của chính phủ cho hoạt động
nghiên cứu cũng như phát triển và các chính sách quản lý đối
với sở hữu trí tuệ là nhân tố quan trọng đưa châu Á vươn lên
vị trí đứng đầu trong lĩnh vực này.

Những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn làm gia tăng
nhanh chóng tốc độ điện toán bắt đầu từ những năm 1970. Định
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luật Moore được đưa ra vào năm 1965 bởi Gordon Moore,
người đồng sáng lập Tập đoàn Intel, dự đoán rằng số lượng
linh kiện điện tử trong một vi mạch tích hợp sẽ tăng gấp đôi
sau mỗi chu kỳ 18-24 tháng. Điều này đã đúng trong hơn 40
năm với số lượng linh kiện tăng lên 1 triệu lần do kích thước
linh kiện giảm, dẫn tới việc tăng tốc độ xử lý và giảm điện
năng tiêu thụ cần thiết. Sự gia tăng hiệu suất theo cấp số nhân
này là một trong những động lực cơ bản nhất của công nghệ
mới, khi chất bán dẫn trở thành nền tảng cho tất cả các cơ sở
hạ tầng truyền thông và điện toán.

Khi hiệu suất gia tăng, máy tính để bàn trở nên phổ biến
rộng rãi vào những năm 1990. Máy tính xách tay ra đời một
thập kỷ sau đó, trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các doanh
nghiệp và hộ gia đình vào giữa những năm 2000.

Năm 1969, tiền thân của Internet hiện đại, với tên gọi
ARPANET, được các nhà nghiên cứu người Mỹ khởi xướng
dưới sự hỗ trợ của Cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc
phòng tiên tiến (DARPA). Họ quan tâm đến việc phát triển
công nghệ truyền thông (linh hoạt và phân cấp hơn so với các
công nghệ trước đây) để kết nối các trường đại học và phòng
thí nghiệm trên toàn cầu. Năm 1973, một số cơ quan, tổ chức ở
Ôxtrâylia và Nhật Bản đã được kết nối với ARPANET. Cuối
những năm 1980, thời đại Internet hiện đại ra đời khi Tim
Berners-Lee làm việc tại Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu
(CERN) đã tạo ra một hệ thống được gọi là World Wide Web -
sự kết hợp giữa trình duyệt web đầu tiên và ngôn ngữ đánh
dấu siêu văn bản (HTML). Năm 1994, trình duyệt Netscape
miễn phí đã bắt đầu cuộc cách mạng Internet và “Bong bóng
Dotcom” ở Thung lũng Silicon. Amazon cho ra mắt dịch vụ
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thương mại điện tử vào năm 1994, Google bắt đầu đưa ra dịch
vụ tìm kiếm trên Internet vào năm 1998 và Facebook khởi động
mạng xã hội trực tuyến vào năm 2003. Google và Facebook
cũng đi tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo trên Internet như
một mô hình kinh doanh để kiếm tiền từ các dịch vụ trực tuyến
miễn phí của họ.

Dựa trên các dịch vụ miễn phí và lượng truy cập Internet
ngày càng tăng, Google và Facebook đã nhanh chóng trở thành
nền tảng thống trị trên khắp châu Á với hơn 80% thị phần về
dịch vụ tìm kiếm và mạng xã hội, ngoại trừ Trung Quốc. Hầu
hết các dịch vụ này đều được Trung Quốc phát triển các phiên
bản riêng như Alibaba cho ra mắt thương mại điện tử vào năm
1999, Baidu giới thiệu công cụ tìm kiếm trên Internet vào năm
2000 và cũng trong năm 2000, Tencent mở ra mạng xã hội
WeChat.

Sự xuất hiện bùng nổ của Internet đòi hỏi gia tăng ồ ạt các
trung tâm dữ liệu toàn cầu được kết nối bằng cáp quang - một
dạng cơ sở hạ tầng cơ bản mới. Kể từ giữa những năm 2000,
điện toán đám mây đã phát triển thành một dạng thức mới của
cơ sở hạ tầng điện toán. Điện toán đám mây cho phép các công
ty xây dựng các dịch vụ kỹ thuật số mà không cần triển khai
phần cứng tại chỗ, thay vào đó thuê các dịch vụ dựa trên nhu
cầu sử dụng. Điều này đã làm giảm đáng kể chi phí về cơ sở hạ
tầng điện toán và cho phép các dịch vụ kỹ thuật số mới được ra
mắt với đầu tư ban đầu ở mức tối thiểu. ADB đã hỗ trợ phát
triển các dịch vụ ngân hàng dựa trên điện toán đám mây để
cung cấp dịch vụ tài chính cho những nhóm dân cư chưa được
phục vụ, nơi mà cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống không có
tính khả thi về mặt kinh tế.
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Đến năm 2018, hơn 50% dân số thế giới đã được truy cập
Internet và chủ yếu thông qua điện thoại thông minh, khiến
Internet trở thành nền tảng mặc định cho các dịch vụ kỹ thuật
số (xem Hình 8.8). Tại Ấn Độ, gần 50% dân số truy cập Internet
vào đầu năm 2019 nhờ sự phổ biến của điện thoại thông minh
giá rẻ và dịch vụ băng thông rộng không dây.

Hình 8.8: Số lượng người dùng Internet
(% dân số)

Nguồn: WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org/ (truy cập ngày
29/10/2019).

Ở châu Á, nền kinh tế kỹ thuật số đang mở rộng nhanh
chóng. Tại Trung Quốc, ứng dụng WeChat của Tencent tích
hợp dịch vụ thanh toán điện tử lớn nhất thế giới và được sử
dụng rộng rãi đến mức nhiều thương nhân không còn chấp
nhận tiền mặt. Đông Nam Á đã cho ra đời hai công ty dẫn đầu
trong nền kinh tế kỹ thuật số: Grab được thành lập ở Malaixia,
hiện đặt trụ sở tại Xingapo và Gojek ở Inđônêxia. Cả hai công ty
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đều bắt đầu kinh doanh thông qua dịch vụ đi xe chung và mở
rộng sang thương mại điện tử và thanh toán. Ấn Độ cũng đang
nhanh chóng chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số. Tại Ấn
Độ, chính phủ đã cho ra mắt Aadhaar, một dịch vụ định danh
cá nhân dựa trên sinh trắc học vào năm 2016, hiện có 99% người
trưởng thành sử dụng dịch vụ này và đã tăng đáng kể cơ hội
cho các dịch vụ tài chính và tiếp cận y tế.

Nền kinh tế kỹ thuật số cũng mở rộng cơ hội việc làm kỹ
thuật số và giáo dục trực tuyến. Ấn Độ và Philíppin là những
nước có nền kinh tế dịch vụ kỹ thuật số đi đầu trong khu vực,
ví dụ như hình thức thuê ngoài quy trình kinh doanh. Các
tuyến cáp quang biển do ADB tài trợ tại các quốc đảo của Thái
Bình Dương đã giúp nâng cao hơn nữa các chương trình đào
tạo từ xa ứng dụng công nghệ thông tin tại Đại học Nam Thái
Bình Dương, trường đại học của khu vực đầu tiên trên thế giới.

Sự xuất hiện nền kinh tế kỹ thuật số đã tạo ra những cơ
hội và thách thức cho phát triển và quản trị. Tốc độ thay đổi
nhanh chóng có thể gây ra gián đoạn xã hội và khiến các công
việc thường ngày nhanh chóng trở nên lỗi thời. Ở một khía cạnh
khác, nền kinh tế số mang lại nhiều cơ hội mới để gắn kết xã
hội và tạo ra nhiều loại hình công việc mới. Để quản lý thành
công quá trình chuyển đổi này, sẽ cần các khoản đầu tư đáng
kể cũng như các khung chính sách mới để hỗ trợ phát triển
nguồn nhân lực, thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả và giúp bảo vệ
người tiêu dùng.

Xu hướng tương lai

Trong tương lai, một số xu hướng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
số sẽ tiếp tục chuyển đổi nền kinh tế châu Á, bao gồm Internet
vạn vật, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
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Mỗi hình thức sẽ đòi hỏi mức đầu tư công đáng kể và các chính
sách quản lý hiệu quả.

Internet vạn vật là cơ sở hạ tầng nhằm kết nối mọi thứ dựa
trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông có tính
tương tác. Các thiết bị Internet vạn vật giao tiếp và tương tác
qua Internet. Chúng có thể được theo dõi và kiểm soát từ xa. Ví
dụ, cơ sở hạ tầng Internet vạn vật có thể cải thiện nông nghiệp
bằng cách giám sát từ xa các điều kiện đất và hỗ trợ giảm ô
nhiễm không khí bằng cách sử dụng các cảm biến chất lượng
không khí giá rẻ.

Trí tuệ nhân tạo bắt chước các chức năng nhận thức của con
người để giải quyết các vấn đề ngày càng phức tạp trong thế giới
thực. Những tiến bộ về trí tuệ nhân tạo gần đây được thúc đẩy
nhờ khả năng tính toán tăng lên và sự sẵn có của các bộ dữ liệu
lớn. Trí tuệ nhân tạo đã có nhiều tiến triển đáng kể trong khả
năng nhận dạng hình ảnh, dịch máy, nhận dạng giọng nói,
phương tiện tự lái,... Những tiến bộ này là tín hiệu đầy hứa hẹn
cho các dịch vụ mới như tối ưu hóa các yếu tố đầu vào của cây
trồng cho nông dân, tinh chỉnh trong chẩn đoán y khoa, dịch tài
liệu bằng điện thoại thông minh và điều chỉnh chương trình giáo
dục cho học sinh thông qua phương pháp học tập thích ứng.

An ninh mạng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ
người dùng, dữ liệu, mạng lưới và hệ thống máy tính. An ninh
mạng bao gồm các khía cạnh kỹ thuật, tổ chức và quy định như
hệ thống an ninh, quy trình, khung pháp lý và quy định, bảo vệ
cơ sở hạ tầng vật lý. Khi các hoạt động của con người ngày càng
được số hóa, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ ngày càng trở nên
quan trọng.
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8.6. Triển vọng

Nhiều người dân ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương
vẫn chưa được tiếp cận nguồn điện, giao thông, cấp nước đô
thị, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. Nhìn chung,
bên cạnh các vấn đề cụ thể đã được nêu ở các tiểu mục về xu
hướng tương lai, các nước châu Á đang phát triển cần phải giải
quyết những vấn đề về cơ sở hạ tầng theo các cách sau:

Thứ nhất, cần tập trung đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng.
ADB ước tính cần khoảng gần 26 nghìn tỷ USD vốn đầu tư cho
giai đoạn 2016-2030 trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, cấp
nước đô thị và viễn thông18.

Để tối đa hóa tiềm năng đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm củng
cố sự tăng trưởng kinh tế bền vững, cần phải xem xét một số
tiêu chí đầu tư quan trọng, bao gồm: cơ sở kinh tế vững chắc,
chi phí vòng đời hiệu quả, lợi ích xã hội và môi trường tích cực,
mức độ an toàn, khả năng chống chịu thiên tai, giảm thiểu và
thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng quản trị và tính
bền vững của các khoản nợ. Đầu tư mới nên kết hợp với các
công nghệ tiên tiến. Đây là những yếu tố chính của “các nguyên
tắc đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng” được thông qua tại Hội
nghị Thượng đỉnh G20 năm 2019.

Thứ hai, cần tiếp tục phát triển năng lực và cải cách thể chế
để tăng hiệu quả và cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Cần bảo
đảm mức giá phù hợp cho các dịch vụ tiện ích công cộng để
giúp trang trải chi phí đầu tư và tránh sử dụng dịch vụ không
hiệu quả.

18. ADB. 2017. Meeting Asia’s Infrastructure Needs. Manila.
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Trong trường hợp cần thiết, trợ cấp có mục tiêu cho các
hộ nghèo có thể thay thế cho các hình thức hỗ trợ giá dịch vụ
tiện ích công cộng. Chính phủ có thể tập đoàn hóa các dịch vụ
tiện ích công cộng và ngành đường sắt - vốn từng thuộc chính
phủ, để nâng cao hiệu quả. Chính phủ các nước phải tiếp tục
cải cách các doanh nghiệp nhà nước (đã được tập đoàn hóa)
thông qua các quy định, quản trị tốt hơn và có giá trị về mặt
thương mại. Tư nhân hóa có thể là một lựa chọn thích hợp.

Thứ ba, cần có sự tham gia của khu vực tư nhân để khắc
phục các vấn đề về cơ sở hạ tầng. Khu vực tư nhân có thể huy
động kiến thức, hiệu quả hoạt động và nguồn vốn bổ sung để
giúp phát triển các dự án cơ sở hạ tầng. Chính phủ có vai trò
quan trọng trong việc tạo ra môi trường chính sách phù hợp
và đưa ra những ưu tiên nhằm khuyến khích sự tham gia của
khu vực tư nhân.

Hợp tác công - tư trong các dự án cơ sở hạ tầng có thể là
một công cụ hiệu quả để thu hút vốn tư nhân vào cơ sở hạ tầng.
Chính phủ cần phải cải thiện môi trường pháp lý, giúp xác định
các dự án có tiềm năng huy động vốn, chuẩn bị các ước tính tin
cậy về dòng tiền, thiết lập các thỏa thuận chia sẻ rủi ro phù hợp,
bảo đảm các cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy và phát
triển thị trường vốn để hỗ trợ tài chính cho dự án. Mặc dù hợp
tác công - tư không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng khi
được thiết lập và thực thi tốt, có thể cung cấp các dịch vụ cơ sở
hạ tầng chất lượng19.

Cuối cùng, cần có sự hợp tác trong khu vực để cải thiện
khả năng kết nối trên khắp châu Á và Thái Bình Dương nhằm

19. ADB. 2019. How PPP Advisory Services Can Narrow Asia’s Infrastructure
Gap. Manila.
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tối ưu tiềm năng của khu vực, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định.
Những tiến bộ công nghệ có thể tăng cường kết nối xuyên biên
giới trong khu vực thông qua vận tải xuyên biên giới, liên kết
kỹ thuật số và mạng lưới truyền tải điện. Kết nối khu vực sẽ
giúp thu hút đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị để đẩy mạnh
thương mại và tăng trưởng, đồng thời thúc đẩy tính bền vững
thông qua hàng hóa công cộng trong khu vực. Giao thương
năng lượng tái tạo xuyên quốc gia cũng góp phần giảm thiểu
biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.



CHƯƠNG 9

THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
NƯỚC NGOÀI VÀ MỞ CỬA HỘI NHẬP

9.1. Giới thiệu

Châu Á có lịch sử thương mại quốc tế lâu dài trong hàng
nghìn năm1. Đặc biệt trong 50 năm qua, sự tái xuất của kinh tế
châu Á được thúc đẩy bởi một hệ thống từng bước chấp nhận
việc mở cửa thương mại và đầu tư. Tốc độ tăng trưởng về
thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở khu vực
châu Á đang phát triển diễn ra nhanh chóng - GDP tăng 42 lần
(tính theo giá trị đôla Mỹ thực tế năm 2010) đã giúp thu hẹp
khoảng cách phát triển với các nước công nghiệp hóa và góp
phần giảm nghèo.

Mặc dù giữa các quốc gia đều có sự khác biệt lớn về tốc độ
và bản chất, nhưng nhìn chung, các nền kinh tế châu Á đã trải
qua 3 giai đoạn phát triển chính sách kinh tế đối ngoại trong 5
thập kỷ gần đây: thứ nhất, sau khi giành độc lập, nhiều quốc gia
áp dụng chiến lược thay thế nhập khẩu để xây dựng khả năng
tự lực; thứ hai, nhiều nền kinh tế châu Á bắt đầu hướng ngoại;

1. Pomeranz, K. 2001. The Great Divergence: China, Europe, and the
Making of the Modern World Economy. Princeton: Princeton University Press;
and Sugihara, K. 1996. Japan, China, and the Growth of the Asian International
Economy, 1850-1949. Volume 1. Oxford: Oxford University Press.
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và thứ ba, tăng cường hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị
toàn cầu (GVC) và tham gia các thỏa thuận thương mại trong
khu vực.

Trong các thập niên 1950 và 1960, nhiều nền kinh tế châu
Á đã áp dụng chiến lược thay thế nhập khẩu nhưng không mấy
thành công. Đến giữa thập niên 1960, một số nền kinh tế gồm
Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan
(Trung Quốc) (sau này là NIEs) bắt đầu tập trung xúc tiến xuất
khẩu để tăng trưởng. Đây là chiến lược được xây dựng dựa trên
mục tiêu công nghiệp hóa, thu về ngoại tệ cần thiết để nhập khẩu
hàng hóa vốn và tiếp cận thị trường nước ngoài. Trong các thập
niên 1970-1980, nhiều nước châu Á đã học tập theo mô hình trên
do thất bại trong chiến lược thay thế nhập khẩu.

Các đặc khu kinh tế (SEZ) được hình thành để thử nghiệm
các chiến lược tăng trưởng dựa trên xuất khẩu một cách có kiểm
soát ở các quốc gia như Trung Quốc, là nơi vốn có ít kinh
nghiệm với các chính sách dựa trên thị trường trước khi bắt đầu
mở cửa nền kinh tế vào năm 1978. Ngoài ra, sau Hiệp định
Plaza năm 1985 dẫn tới sự tăng giá mạnh của đồng yên Nhật,
dòng vốn FDI từ Nhật Bản vào khu vực đã gia tăng, đặc biệt
khu vực Đông Nam Á là nơi được Nhật Bản tăng cường hỗ trợ
phát triển chính thức về cơ sở hạ tầng.

Đầu những năm 2000, thương mại bước vào giai đoạn mới
khi thuế quan trên toàn thế giới giảm mạnh, các hiệp định
thương mại tự do (FTA) trở nên phổ biến và Trung Quốc gia
nhập WTO. Cải cách thương mại hướng ngoại và gia tăng cạnh
tranh đã củng cố xu hướng gia tăng của dòng vốn FDI vào châu
Á và thúc đẩy thương mại của khu vực. Do đó, các công ty đa
quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu đã đẩy mạnh sản xuất
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tại châu Á, đưa các nền kinh tế khu vực tham gia sâu hơn vào
chuỗi giá trị toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thương mại và FDI
ở châu Á cho thấy thành công của khu vực trong việc chuyển
đổi sang chính sách hướng ngoại. Kim ngạch xuất khẩu và nhập
khẩu đều tăng 11% hằng năm trong giai đoạn 1960-2018 với tỷ
lệ thương mại (tổng xuất khẩu và nhập khẩu) tính trên GDP
tăng từ 20% lên 53%. Mặt hàng xuất khẩu cũng có sự thay đổi
đáng kể, từ việc xuất khẩu chủ yếu nguyên liệu thô sang hàng
chế biến, chế tạo, từ công nghiệp nhẹ sang các sản phẩm công
nghiệp nặng, cùng với tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao
ngày càng tăng.

Các lý thuyết thương mại truyền thống của Ricardo và
Heckscher-Ohlin cho rằng, một nền kinh tế được hưởng lợi từ
thương mại thông qua lợi thế so sánh và hiệu quả từ các nguồn
lực tái phân bổ, đặc biệt là sử dụng thương mại quốc tế liên
ngành (thương mại giữa các ngành khác nhau giữa các quốc
gia). Sự phục hồi trong thời kỳ Minh Trị của Nhật Bản vào thế
kỷ XIX là một ví dụ về những lợi ích điển hình này từ thương
mại, khoảng 65% mức tăng thu nhập thực tế của Nhật Bản từ
năm 1858 (khi Nhật Bản chấm dứt chế độ tự cô lập kinh tế) đến
những năm 1870 (khi Nhật Bản bắt đầu mở cửa thương mại tự
do) đạt được là nhờ đổi mới thương mại2.

Thương mại nội ngành - thương mại trong cùng một
ngành giữa các quốc gia, ví dụ như thương mại xuất nhập khẩu

2. Huber, R. 1971. Effect on Prices of Japan’s Entry into World Commerce
after 1858. Journal of Political Economy. 79 (3). pp. 614–628; and Latham, A. J.
H., and H. Kawakatsu, eds. 2009. Intra-Asian Trade and Industrialization:
Essays in Memory of Yasukichi Yasuba. London and New York: Routledge.
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ô tô theo chiều ngang giữa hai quốc gia cùng thương mại ô tô
và các linh kiện ô tô theo chiều dọc giữa hai quốc gia đã thâm
nhập sâu rộng vào các nền kinh tế châu Á. Điều này được giải
thích trong lý thuyết thương mại nhấn mạnh lợi ích từ tính kinh
tế theo quy mô3, lợi thế người đi đầu, hiệu ứng lan tỏa kiến thức
và lợi tức tiêu dùng lớn hơn từ số lượng đa dạng hàng hóa và
dịch vụ có sẵn4.

Mô hình thương mại gần đây về tính không đồng nhất5

của doanh nghiệp cho thấy rằng tự do hóa thương mại giúp
tăng năng suất kinh tế nói chung, vì chỉ có các doanh nghiệp có
đủ năng suất mới có thể cạnh tranh trên thị trường sau khi tự
do hóa thương mại6. Các nền kinh tế châu Á đã tận dụng được
những lợi ích này, ban đầu là thông qua thương mại liên ngành
và sau đó là thương mại nội ngành. Hơn nữa, dòng vốn FDI còn
mang lại nhiều lợi ích hơn như tiếp cận vốn, công nghệ mới và

3. Ethier, W. J. 1979. Internationally Decreasing Costs and World
Trade. Journal of International Economics. 9 (1). pp. 1–25; Krugman, P. R. 1979.
Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade.
Journal of International Economics. 9 (4). pp. 469–479; and Grossman, G., and
E. Helpman. 1991. Trade, Knowledge Spillovers, and Growth. European
Economic Review. 35 (2–3). pp. 517–526.

4. Broda, C., and D. Weinstein. 2006. Globalization and the Gains from
Variety. The Quarterly Journal of Economics. 121 (2). pp. 541–585.

5. Melitz, M. 2003. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations
and Aggregate Industry Productivity. Econometrica. 71 (6). pp. 1695–1725.

6. McCaig, B., and N. Pavcnik. 2018. Export Markets and Labor Allocation
in a Low-Income Country. American Economic Review. 108 (7). pp. 1899–1941;
Zhai, F. 2008. Armington Meets Melitz: Introducing Firm Heterogeneity in
a Global CGE Model of Trade. Journal of Economic Integration. 23 (3). pp. 575–
604; và Yu, M. 2015. Processing Trade, Tariff Reductions and Firm
Productivity: Evidence from Chinese Firms. The Economic Journal. 125 (585).
pp. 943–988.
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phương pháp quản lý. Xu hướng này giúp đẩy nhanh việc cải
cách cơ cấu trong nước sâu rộng trong khu vực, bao gồm cạnh
tranh thị trường lớn hơn và đổi mới sản phẩm.

Nội dung Chương 9 tiếp tục phân tích những đóng góp
của một hệ thống kinh tế mở cửa về thương mại và FDI đối với
sự phát triển kinh tế nhanh chóng và chuyển đổi cơ cấu của
châu Á trong 50 năm qua. Mục 9.2 đề cập tình hình phát triển
thương mại và FDI ở các nền kinh tế châu Á theo thời gian và
rút ra các quy tắc thực nghiệm giữa thương mại, FDI và tăng
trưởng kinh tế. Mục 9.3 thảo luận về sự phát triển của các chính
sách thương mại và FDI của châu Á, tập trung vào chính sách
trọng tâm và các động lực về thể chế trong phát triển thương
mại và FDI. Mục 9.4 tập trung vào cơ hội phát triển từ các chuỗi
giá trị toàn cầu (GVC) và chuỗi giá trị khu vực (RVC). Mục 9.5
xem xét tầm quan trọng ngày càng tăng của thương mại dịch
vụ. Mục 9.6 thảo luận về sự phát triển của các thỏa thuận
thương mại toàn cầu và khu vực. Mục 9.7 phân tích tương lai
của tăng trưởng thương mại và FDI ở châu Á cùng những gợi
ý về chính sách.

9.2. Xu hướng thương mại và FDI của châu Á7

Thương mại

Thương mại châu Á đã tăng trưởng đáng kể trong 50 năm
qua nhờ các chính sách phát triển hướng ngoại chủ động của
khu vực. Theo đó, hầu hết các nền kinh tế châu Á đã đạt tỷ lệ
xuất khẩu tính trên GDP cao hơn trong những năm 2010 (thể
hiện trên trục hoành của Hình 9.1) so với những năm 1980 (thể
hiện trên trục tung). Hồng Công (Trung Quốc) và Xingapo là

7. Trong phần này, châu Á bao gồm các nước châu Á đang phát triển
và 3 nền kinh tế tiên tiến là Ôxtrâylia, Nhật Bản và Niu Dilân.
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những nền kinh tế mở nhất trong khu vực và trên toàn cầu do
có quy mô kinh tế tương đối nhỏ.

Hình 9.1: Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
(% GDP)

GDP = Tổng sản phẩm trong nước; AUS = Ôxtrâylia; BAN = Bănglađét; BHU = Butan;
BRU = Brunây; FSM = Maicrônêxia; GEO = Grudia; HKG = Hồng Công (Trung Quốc);
IND = Ấn Độ; INO = Inđônêxia; JPN = Nhật Bản; KIR = Kiribati; KOR = Hàn Quốc; LAO = Lào;
MAL = Malaixia; MLD = Manđivơ; MON = Mông Cổ; NZL = Niu Dilân; PAK = Pakixtan;
PHI = Philíppin; PRC = Trung Quốc; SIN = Xingapo; SOL = Quần đảo Xôlômôn; SRI = Xri Lanca;
TAP = Đài Loan (Trung Quốc); THA = Thái Lan; TON = Tônga; VAN = Vanuatu; VIE = Việt Nam.
Lưu ý: Các dữ liệu quan sát phía dưới (hoặc phía trên) trục 45o hiển thị mức tăng (hoặc giảm)
của tỷ lệ xuất khẩu tính theo phần trăm GDP.
Nguồn: CEIC Data. Global Databases. https://www.ceicdata.com/en (truy cập ngày
31/7/2019); and WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org/indicator
(truy cập ngày 31/7/2019).
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Tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc đã
tăng từ mức trung bình hằng năm là 10% GDP trong thập niên
1980 lên mức cao nhất là 36% trong năm 2006, ổn định ở mức
khoảng 23% trong giai đoạn 2010-2018 sau cuộc khủng hoảng
tài chính toàn cầu. Tỷ lệ xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng gấp 3 lần,
từ 6% trong những năm 1980 lên 22% trong những năm 2010.
Đây đều là mức tăng ấn tượng so với quy mô nền kinh tế của
hai nước. Việc Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001 và
công cuộc cải cách tự do hóa kinh tế ở Ấn Độ bắt đầu năm 1991
đã tiếp tục tạo đà cho sự tăng trưởng nổi bật về xuất khẩu ở hai
quốc gia này. Đối với các nền kinh tế tương đối nhỏ ở Đông
Nam Á và Thái Bình Dương, tỷ lệ xuất khẩu còn gia tăng mạnh
mẽ hơn. Tỷ lệ xuất khẩu tính trên GDP của Việt Nam tăng gần
9 lần, từ 10% trong những năm 1980 lên 87% trong những năm
2010. Cũng trong thời gian này, tỷ lệ xuất khẩu đã tăng 8 lần
(lên 27%) tại Maicrônêxia và 5 lần (lên 37%) tại Lào.

Trong khi thương mại toàn cầu của châu Á đang phát
triển nhanh chóng, thương mại liên ngành ban đầu dựa trên
lợi thế so sánh đã chuyển sang thương mại chuỗi giá trị toàn
cầu nội ngành do quy mô các nền kinh tế cũng như sự khác
biệt và tính chất tinh vi của sản phẩm. Kết quả là, mặc dù châu
Âu và Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng của châu Á,
nhưng thị trường châu Á vẫn liên tục mở rộng, trở thành điểm
đến quan trọng cho các sản phẩm của châu Âu và Mỹ8.

8. Helble, M., and B. Ngiang. 2016. From Global Factory to Global
Mall? East Asia’s Changing Trade Composition. Japan and the World Economy.
39 (September). pp. 37–47.
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Xuất khẩu

Xuất khẩu nội khối đã có sự tăng trưởng theo thời gian
trên khắp châu Á. Tỷ lệ trung bình hằng năm của xuất khẩu nội
khối trong tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 36% trong thập
niên 1960 lên 56% trong giai đoạn 2010-2018 (xem Hình 9.2).
Trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chiếm gần một nửa
thị trường xuất khẩu của châu Á vào năm 1960, thì đến nay hai
thị trường này chỉ chiếm 27%. Trong những năm 1960, EU là thị
trường xuất khẩu lớn nhất của châu Á với thị phần trung bình
là 23%, đến những năm 2010 tỷ lệ này đã giảm xuống còn 13%,
chủ yếu là do hoạt động xuất khẩu sang Anh giảm đáng kể.
Xuất khẩu sang Mỹ giảm dần từ mức cao nhất 26% trong những
năm 1980 xuống còn 14% trong những năm 2010. Sau cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, sự tăng trưởng
mạnh mẽ trong xuất khẩu nội khối của châu Á đã tạo nên “tấm
đệm giảm sốc” cho khu vực trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu
của các nền kinh tế tiên tiến suy giảm.

Cho đến những năm 1990, Nhật Bản là điểm đến xuất
khẩu chính tại khu vực châu Á, chiếm khoảng 9% xuất khẩu
của châu Á. Sau đó, Trung Quốc thay thế Nhật Bản với tỷ lệ
trung bình hằng năm tăng từ 2% trong những năm 1960 lên tới
15% trong giai đoạn 2010-2018. Dần dần, Trung Quốc đã trở
thành đầu mối cho mạng lưới sản xuất toàn cầu của khu vực
nhờ chi phí lao động thấp trong những năm đầu và năng lực
sản xuất khổng lồ của nước này9. Các nền kinh tế châu Á đã
nhanh chóng hợp nhất vào các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu
vực, do đó phát triển mạnh trong xuất khẩu nhiều lần cả hàng hóa

9. ADB. 2008. Emerging Asian Regionalism: A Partnership for Shared
Prosperity. Manila.
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trung gian và hàng hóa cuối cùng trong cùng một ngành. Kết
quả này có thể là do mức độ gia tăng tỷ lệ xuất khẩu của các
nước ASEAN trong xuất khẩu của châu Á, từ 10% trong những
năm 1960 tăng lên 14% trong thập niên 2010. Tỷ lệ xuất khẩu
của Hàn Quốc cũng tăng tương tự từ 1% đến 4%.

Hình 9.2: Thị trường xuất khẩu hàng hóa châu Á
(%, trung bình trong giai đoạn cụ thể)

ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; EU = Liên minh châu Âu (28 thành viên);
Rest of EU = phần còn lại của EU; GER = Đức; HKG = Hồng Công (Trung Quốc); JPN = Nhật Bản;
KOR = Hàn Quốc; NET = Hà Lan; PRC = Trung Quốc; ROW = phần còn lại của thế giới;
UKG = Anh; USA = Mỹ; Asia = châu Á; Rest of Asia = phần còn lại của châu Á.
Lưu ý: Trong giai đoạn 2010-2018, trong số 15% của Trung Quốc đóng góp vào thị trường
xuất khẩu của châu Á, có 4% của Hồng Công (Trung Quốc); và trong số 8% của Hồng Công
(Trung Quốc) thì 5% đến từ Trung Quốc.
Nguồn: International Monetary Fund. Direction of Trade Statistics. http://data.imf.org (truy
cập ngày 26/7/2019).

Cơ cấu hàng xuất khẩu đã chuyển từ phần lớn là nguyên
liệu thô thâm dụng lao động (như dệt may) trong những năm
1960 sang các sản phẩm thâm dụng vốn, có giá trị gia tăng cao
hơn (như máy móc và thiết bị điện) trong những năm 2010.
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Hiện tượng này một phần do sự chuyển đổi từ thương mại liên
ngành sang thương mại nội ngành (xem Hình 9.3). Ví dụ, ngày
nay, trong ngành công nghiệp ô tô và điện tử, các sản phẩm
cuối cùng, hàng hóa trung gian và các linh kiện được giao dịch
giữa các quốc gia theo mạng lưới sản xuất. Các sản phẩm xuất
khẩu và nhập khẩu cũng đa dạng hơn. Việc cắt giảm thuế quan
đã làm gia tăng nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng không có
sẵn trước đây vào thị trường châu Á.

Hình 9.3: Các hàng hóa xuất khẩu hàng đầu châu Á
(%)

NES = không được quy định ở nơi nào khác.
Lưu ý: Phân loại hàng hóa dựa trên SITC Rev 1 (mã hàng hóa gồm 2 chữ số).
Hạng mục “Các mặt hàng khác, NES” bao gồm các sản phẩm sau: nhạc cụ, máy ghi âm và
các linh kiện; ấn phẩm; các mặt hàng vật liệu nhựa nhân tạo, NES; xe đẩy em bé, đồ chơi,
trò chơi và đồ dùng thể thao; vật tư văn phòng và văn phòng phẩm, NES; tác phẩm nghệ
thuật, đồ sưu tập và đồ cổ; và hàng chế tạo, NES.
Nguồn: WB. World Integrated Trade Solution. https://wits.worldbank.org/ (truy cập ngày
04/11/2019).

Trong 57 năm qua, mối liên hệ giữa tăng trưởng xuất khẩu
và tăng trưởng kinh tế khá rõ ràng (xem Hình 9.4) với một số
điểm đáng lưu ý. Thứ nhất, mối quan hệ tích cực giữa tăng
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trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế là điểm nổi bật giữa
NIEs cũng như các nền kinh tế châu Á khác, nơi đã phát triển
một nền tảng công nghiệp sản xuất rộng lớn. Thứ hai, các nền
kinh tế như NIEs với mức độ mở cửa kinh tế cao (được tính bằng
tỷ lệ xuất khẩu cộng với nhập khẩu trên GDP năm 2017), đã có
tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung nhanh hơn trong những
thập kỷ qua. Thứ ba, các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ,
mặc dù có quy mô kinh tế lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế
và xuất khẩu vẫn cao là nhờ mức độ mở cửa hội nhập.

Hình 9.4: Tăng trưởng xuất khẩu
và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1960-2017

GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc.
Kích thước hình tròn: Dân số (năm 2017).
Độ đậm nhạt của màu: Giá trị thương mại/GDP (năm 2017).
Lưu ý: GDP và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tính theo giá trị đôla Mỹ thực tế năm 2011.
Tỷ lệ thương mại trên GDP dựa trên các giá trị danh nghĩa. Giá trị thương mại là tổng của
xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
Nguồn: Feenstra, R. C., R. Inklaar, and M. P. Timmer. 2015. The Next Generation of the Penn
world Table. American Economic Review. 105 (10). pp. 3150–3182. http://www.ggdc.net/pwt.
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Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Dòng vốn FDI (tính theo đôla Mỹ) vào khu vực có mức
tăng đều đặn, đặc biệt kể từ sau Hiệp định Plaza năm 1985, cho
đến khi bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á
năm 1997-1998 (xem Hình 9.5). Sau đó, dòng vốn đã được phục
hồi nhanh chóng cho đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
năm 2008-2009 và tiếp tục tăng ổn định sau khủng hoảng. Nhìn
chung, dòng vốn FDI vào châu Á tăng từ 10% GDP trong năm
1980 lên 28% trong năm 2017. Tỷ trọng FDI toàn cầu của châu Á
cũng tăng từ 14% lên 35%.

Hình 9.5: FDI chảy vào và chảy ra ở khu vực châu Á

Lưu ý: Châu Á bao gồm 49 nền kinh tế thành viên ADB trong khu vực có số liệu.
Nguồn: Ước tính của ADB; và United Nations Conference on Trade and Development.
UNCTAD Statistics. https://unctadstat.unctad.org (truy cập ngày 30/8/2019).

Dòng vốn FDI vào châu Á cùng với các khoản thu từ du
lịch và kiều hối hiện là nguồn cung cấp tài chính đáng kể cho
các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực (xem Chương 7).
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Danh mục đầu tư ròng không lớn nếu so với ba nguồn này.
Ban đầu, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) chiếm phần lớn
trong các nguồn đầu tư tài chính từ bên ngoài, sau đó khu vực
mở cửa rộng hơn để tiếp nhận FDI và các dòng vốn tài chính
khác, với việc các doanh nghiệp nước ngoài với mong muốn
có thể tận dụng những lợi ích lớn thu được từ nguồn vốn FDI
vào châu Á (Chương 7).

Khu vực châu Á đang phát triển trở thành điểm đến tự
nhiên của FDI vì các lý do: (i) chi phí lao động tương đối thấp
(đặc biệt là trong các giai đoạn đầu của quá trình phát triển công
nghiệp); (ii) môi trường kinh doanh được cải thiện; và (iii) quy
mô thị trường lớn. Nhiều chính phủ châu Á đã đưa ra các chính
sách về xúc tiến xuất khẩu, tự do hóa tài khoản vãng lai và tài
khoản vốn, các đặc khu kinh tế (SEZ) và ưu đãi thuế, tất cả đều
đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút FDI vào khu vực
châu Á đang phát triển. Trong vài thập kỷ qua, sự phát triển
các chuỗi giá trị toàn cầu và mạng lưới sản xuất khu vực được
đẩy mạnh thông qua việc giảm chi phí thuê ngoài và những tiến
bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông cũng góp phần
gia tăng FDI nhanh chóng.

Ban đầu, ngành nông nghiệp và khai khoáng đã thu hút
hầu hết vốn FDI, đặc biệt là ở các nước có nguồn tài nguyên
thiên nhiên phong phú. Sau đó, FDI tập trung vào ngành công
nghiệp nhẹ thâm dụng lao động. Các quy định về FDI được tự
do hóa cùng với môi trường kinh doanh dần được cải thiện đã
thu hút mạnh dòng vốn nước ngoài. Theo thời gian, FDI chuyển
sang lĩnh vực sản xuất và dịch vụ công nghệ cao và công nghiệp
nặng. Khi thu nhập của người châu Á tăng lên, quy mô thị
trường tiêu dùng nội địa lớn và ngày càng phát triển khiến
châu Á tiếp tục thu hút mạnh mẽ nguồn vốn FDI.
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Năm 2017, Hồng Công (Trung Quốc), Trung Quốc và
Xingapo vẫn là những nền kinh tế nhận FDI hàng đầu ở châu
Á (xem Hình 9.6). Tính theo phần trăm GDP, lượng FDI chiếm
tỷ lệ cao nhất trong các nền kinh tế nhỏ mở cửa hơn, đặc biệt
là Hồng Công (Trung Quốc) (30,6%) và Xingapo (19,1%). Các
nền kinh tế châu Á khác như Campuchia, Grudia, Lào,
Manđivơ, Mông Cổ và Palau cũng có xu hướng phụ thuộc
nhiều  vào FDI với dòng vốn FDI chiếm khoảng 10% GDP
(xem Hình 9.6).

Hình 9.6: 10 nền kinh tế châu Á nhận FDI nhiều nhất

FDI = Đầu tư trực tiếp nước ngoài, TQ = Trung Quốc.
Nguồn: Ước tính của ADB; và  United Nations Conference on Trade and Development.
UNCTAD Statistics (UNCTADSTAT). https://unctadstat.unctad.org (truy cập ngày
30/8/2019).

 Dữ liệu ở cấp độ doanh nghiệp cho thấy, trong lịch sử,
đầu tư mới (GI) là hình thức chủ yếu của các công ty đa quốc
gia đầu tư vào châu Á, trung bình hằng năm chiếm 65% tổng



434  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 9

đầu tư trong giai đoạn 2003-201710. Các hoạt động sáp nhập và
mua lại tăng nhanh trong những năm gần đây với tỷ lệ tổng
đầu tư tăng gấp hơn 3 lần, từ 13% năm 2003 lên 48% vào năm
2017. Về các lĩnh vực, FDI theo hình thức đầu tư mới là phương
thức gia nhập phổ biến hơn trong các khu vực sản xuất và sơ
chế từ đầu những năm 2000, trong khi hoạt động sáp nhập và
mua lại dần trở thành chủ đạo trong các ngành tài chính và kinh
doanh cũng như giao thông vận tải và truyền thông.

Theo truyền thống, hầu hết vốn FDI vào châu Á đều đến
từ Nhật Bản và các nước phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ (xem
Hình 9.7). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nền kinh tế
châu Á mới nổi, đặc biệt là Hồng Công (Trung Quốc), Trung
Quốc, Hàn Quốc và Xingapo, đã nhanh chóng trở thành nguồn
FDI quan trọng của châu Á. Trên thực tế, FDI trong khu vực hiện
chiếm hơn 45% dòng vốn FDI vào các nước châu Á đang phát
triển11. Năm 2017, Đông Á chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng
vốn FDI trong khu vực (nhận 56,1%), tiếp theo là Đông Nam Á
(27,2%). Các mối liên kết thương mại trở nên chặt chẽ hơn nhờ
nguồn vốn FDI trong khu vực tăng trưởng đều đặn, đặc biệt là
nguồn vốn từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đến các quốc
gia khác ở châu Á, tiêu biểu là ASEAN. Nhiều hoạt động đầu tư
nhắm vào thị trường địa phương hoặc khu vực. Tầng lớp trung
lưu tăng nhanh cùng sức mua lớn là điểm hấp dẫn của thị trường
ASEAN. Ngày càng nhiều hàng hóa và sản phẩm của các doanh
nghiệp thuộc các nước đầu tư được sản xuất và tiêu thụ trong

10. Uớc tính của ADB; Financial Times. fDi Markets. https://www.
fdimarkets.com (truy cập ngày 01/4/2019); và Bureau van Dijk. Zephyr M&A
Database. https://www.bvdinfo.com (truy cập ngày 01/4/2019).

11. Năm mươi phần trăm bao gồm các nước Ôxtrâylia, Nhật Bản và
Niu Dilân.
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ASEAN, thay vì được nhập khẩu vào ASEAN12. Điều này phần
nào giải thích cho việc tỷ lệ đóng góp của Nhật Bản trong tổng
giá trị thương mại với ASEAN đang giảm dần.

Hình 9.7: Các nhà đầu tư lớn vào châu Á trên toàn cầu
(tỷ USD)

TQ = Trung Quốc.
Nguồn: ADB, Asia Regional Integration Center. Integration Indicators. https://aric.adb.org/
integrationindicators (truy cập ngày 30/8/2019).

Hồng Công (Trung Quốc) hiện là nhà đầu tư lớn nhất ở
châu Á, tính cả trên phạm vi toàn cầu và khu vực, chiếm khoảng
18% tổng dòng vốn FDI vào châu Á trong năm 2017, trong đó
hình thức đầu tư mới chủ yếu là vào lĩnh vực bất động sản, dịch
vụ tài chính, khách sạn và du lịch (xem Hình 9.7)13. Mỹ, hiện là

12. ADB. 2014. Asian Economic Integration Monitor. Manila.
13. Tuy nhiên, nếu tính một phần lớn nguồn FDI từ Hồng Công

(Trung Quốc) vào Trung Quốc là khoản đầu tư xoay vòng qua Hồng Công
(Trung Quốc) của người dân Trung Quốc, thì tỷ lệ FDI của Hồng Công
(Trung Quốc) vào châu Á, không bao gồm Trung Quốc, giảm xuống 3%.
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nhà đầu tư lớn thứ hai ở châu Á, đã từng là nhà đầu tư hàng
đầu với tỷ lệ khoảng 20% tổng dòng vốn FDI vào châu Á năm
2001. Bắt đầu từ năm 2008, Hồng Công (Trung Quốc) đã bắt
đầu vượt lên, chiếm giữ vị trí số 1. Đến năm 2017, tỷ lệ vốn FDI
của Mỹ vào châu Á giảm hơn một nửa, xuống dưới 10%. Nhật
Bản từng là một nhà đầu tư FDI lớn, đặc biệt là sau khi đồng
yên Nhật tăng giá mạnh sau Hiệp định Plaza năm 1985. Nhật
Bản đầu tư mạnh vào ASEAN, đặc biệt là Xingapo và Thái Lan,
cũng như Ôxtrâylia trong lĩnh vực bất động sản, dầu mỏ và khí
tự nhiên, công nghiệp ô tô và điện tử. Trung Quốc và Xingapo
cũng là các nhà đầu tư quan trọng khác trong khu vực. Phần lớn
vốn FDI của Xingapo dành cho lĩnh vực bất động sản của ASEAN.
Vốn FDI của Trung Quốc chủ yếu tập trung vào Đông Á và
ASEAN trong các lĩnh vực kim loại, dầu mỏ và nhựa.

Trong thời gian gần đây, châu Á cũng đã tăng cường sự
hiện diện của mình với tư cách là một nhà cung cấp vốn FDI
lớn trên thế giới. Các nước châu Á đang tích lũy thêm nhiều
khoản tiết kiệm trong nước, tăng cường mạng lưới chuỗi cung
ứng và trở thành nhà sản xuất quan trọng của các mô hình kinh
doanh và công nghệ mới. Dòng vốn FDI chảy ra trên toàn cầu
của khu vực tăng từ mức khiêm tốn là 0,5 tỷ USD vào năm 1970
lên tới 540 tỷ USD trong năm 2017, với tỷ lệ dòng vốn FDI chảy
ra trên toàn cầu tăng từ 3% lên 38%. Trong lịch sử, Nhật Bản là
nhà đầu tư ra nước ngoài lớn nhất châu Á và năm 2017 là nhà
đầu tư lớn thứ hai trên toàn cầu sau Mỹ (xem Bảng 9.1). Vốn
FDI của các công ty từ các nước châu Á đang phát triển ra nước
ngoài cũng tăng nhanh trong những năm gần đây. Đầu tư ra
nước ngoài của Trung Quốc đã tăng đều đặn kể từ năm 2004,
phần lớn trong lĩnh vực bất động sản; than đá, dầu mỏ và khí
đốt; kim loại - chủ yếu đến Ai Cập, Ấn Độ, Inđônêxia và Mỹ.
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Vốn FDI của Ấn Độ ra nước ngoài cũng có sự tăng trưởng trong
những năm gần đây, tập trung chủ yếu vào than đá, dầu mỏ và
khí đốt; năng lượng tái tạo và cao su. Inđônêxia và Thái Lan
cũng tăng đầu tư ra bên ngoài trong các lĩnh vực như thực
phẩm, bất động sản và bán lẻ trong và ngoài châu Á, bao gồm
cả châu Âu.

Bảng 9.1: Các nhà đầu tư lớn trên toàn cầu
(tỷ USD)

Nguồn: United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD Statistics. https://
unctadstat. unctad.org (truy cập ngày 30/8/2019).
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Tác động phát triển của mở cửa

Tăng trưởng vượt trội của châu Á trong thương mại và
dòng vốn FDI có tác động lớn đến sự phát triển của khu vực.
Kinh nghiệm của châu Á là minh chứng thực tiễn rằng mở cửa
kinh tế hơn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và năng suất thông
qua lợi ích thương mại, hiệu ứng học tập và khai thác lợi thế
kinh tế theo quy mô. Ngoài mối quan hệ mật thiết giữa mở cửa
thương mại và tăng trưởng kinh tế (xem Hình 9.4)14, dòng vốn
FDI đã giúp các quốc gia trong khu vực tăng trưởng bằng cách
hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua những hạn chế như thiếu kỹ
năng quản lý và khả năng tiếp cận tài chính.

Bên cạnh đó, nhiều thực tế đã chứng minh rằng mở cửa
nền kinh tế còn giúp giảm nghèo trong khu vực. Khi tăng
trưởng kinh tế thúc đẩy giảm nghèo chung, thương mại và FDI
đã giúp giảm nghèo trực tiếp bằng cách tạo ra việc làm và gián
tiếp thông qua phát triển kinh tế tổng thể.

Để hiện thực hóa mối liên hệ tích cực giữa mở cửa và phát
triển kinh tế, kinh nghiệm của châu Á cho thấy, điều quan trọng
là các quốc gia cần bảo đảm các điều kiện cơ bản như chất lượng
nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển tài chính
và thể chế, chất lượng quản trị và ổn định nền kinh tế vĩ mô.

14. Dollar, D. 1992. Outward-Oriented Developing Economies Really
Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976–1985. Economic
Development and Cultural Change. 40 (3). pp. 523–544; Sachs, J. D., and A.
Warner. 1995. Economic Reform and the Process of Global Integration.
Brookings Papers on Economic Activity, 25th Anniversary Issue. 1 (January). pp.
1–18; and Edwards, S. 1998. Openness, Productivity and Growth: What Do
We Really Know? The Economic Journal. 108 (447). pp. 383–398.
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9.3. Sự phát triển của chính sách thương mại và đầu tư trực
tiếp nước ngoài ở châu Á

Châu Á tăng trưởng nhanh một phần nhờ vào sự phát
triển của các chính sách thương mại và FDI trong khu vực.
Chính sách không thể thay đổi ngay lập tức mà sẽ dần thay đổi
qua nhiều năm (đôi khi là nhiều thập kỷ). Trong các khung
chính sách tổng thể, cần phải thử nghiệm trước khi tiến hành
thay đổi. Những thay đổi này được thúc đẩy thông qua tư duy
phản biện, đánh giá hiệu suất, tính thực dụng và tính cạnh
tranh với khu vực lân cận. Như đã đề cập trong phần giới thiệu
của chương này, kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc,
các nền kinh tế châu Á nói chung đã trải qua 3 giai đoạn của
chế độ kinh tế quốc tế: (i) thay thế nhập khẩu, tự lực sau độc
lập; (ii) hướng ngoại; (iii) tăng cường các chuỗi giá trị toàn cầu
(GVC) và các hiệp định thương mại khu vực. Vấn đề tư duy
phát triển và kinh nghiệm đa dạng của các quốc gia đã được đề
cập trong Chương 2. Dưới đây là những phân tích tập trung
vào sự phát triển của tư duy và chế độ chính sách liên quan đến
thương mại và FDI.

Thay thế nhập khẩu

Giai đoạn đầu tiên bao gồm các chính sách công nghiệp hóa
thay thế nhập khẩu. Sau khi nhiều nước châu Á giành được độc
lập vào cuối những thập niên 1940 và 1950, đại đa số các nước
đã áp dụng chiến lược thay thế nhập khẩu nhằm xây dựng cơ sở
công nghiệp trong nước (Chương 2). Những chính sách này đã
được sử dụng rộng rãi trong hai thập niên 1950-1960 và vẫn tồn
tại dưới hình thức nào đó ở một số nền kinh tế châu Á đang phát
triển cho đến những năm 1980.

Có yếu tố chủ nghĩa dân tộc trong việc ưu tiên các chiến
lược này. Trước khi giành độc lập, nhiều quốc gia chủ yếu giao
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dịch song phương với các cường quốc thực dân, xuất khẩu hàng
hóa, nguyên liệu thô và một số sản phẩm nông nghiệp chế biến
để đổi lấy một số sản phẩm tiêu dùng và thiết bị vốn cần thiết.
Mục đích sau khi giành độc lập là gác lại quá khứ để xây dựng
khả năng tự lực và phát triển cơ sở công nghiệp trong nước. Bên
cạnh đó còn có lý tưởng xã hội chủ nghĩa hay cộng sản, trong
đó nhấn mạnh quá trình công nghiệp hóa do nhà nước dẫn dắt.

Có những phân tích không mấy lạc quan về việc phụ
thuộc nhiều vào xuất khẩu các loại hàng hóa sơ cấp từ những
năm 1950, qua giả thuyết Prebisch-Singer dựa trên cơ sở lý thuyết
“trung tâm - ngoại vi” hay lý thuyết phụ thuộc, cho rằng có sự
suy giảm về mặt thương mại trong dài hạn của các sản phẩm
sơ cấp (giá tương đối của nông nghiệp và khai thác mỏ giảm so
với hàng công nghiệp). Do đó, các chiến lược thay thế nhập
khẩu được ủng hộ để thúc đẩy công nghiệp hóa, giảm sự phụ
thuộc vào yếu tố đầu vào bên ngoài, phát triển các ngành công
nghiệp địa phương, tiết kiệm lượng ngoại tệ khan hiếm và bảo
vệ nền kinh tế tránh khỏi tỷ lệ giá thương mại bất lợi.

Các chiến lược và chính sách thay thế nhập khẩu được
biểu hiện qua thuế quan và thuế nhập khẩu ở mức cao và phức
tạp. Bảo hộ các ngành công nghiệp non trẻ là nền tảng để phát
triển ngành công nghiệp trong nước. Để bảo đảm thị trường
trong nước cho quá trình công nghiệp hóa, các nước áp dụng
nhiều lệnh cấm và hạn chế số lượng đối với hàng hóa nhập
khẩu. Đồng thời, nhà chức trách đưa ra các ưu đãi, thường là
miễn thuế đối với nhập khẩu hàng hóa vốn và hàng hóa trung
gian cần thiết để sản xuất hàng hóa trong nước thay thế hàng
hóa nhập khẩu. Tỷ giá hối đoái được giữ ở mức cao hơn thực
tế. Để thỏa mãn lòng tự tôn dân tộc và kiểm soát cạnh tranh, các
nước đã thành lập các công ty độc quyền về xuất nhập khẩu - chủ
yếu là cơ quan công ty nhà nước. Bên cạnh đó, còn có những
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hạn chế đối với FDI - bất kể là đầu tư cho khai thác hàng hóa,
chế biến nông sản hay sản xuất - và đối với giao dịch ngoại hối
(theo hệ thống Bretton Woods với tỷ giá hối đoái chủ yếu được
neo cố định). Do đó, xuất khẩu không được khuyến khích kể cả
khi tỷ giá hối đoái được duy trì cao hơn mức thực tế.

Mặc dù lập luận “bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ” được
coi là cơ sở lý thuyết của các chiến lược thay thế nhập khẩu,
nhưng những quốc gia áp dụng chiến lược này như các nước
trong khu vực Mỹ Latinh và Ấn Độ đều gặp nhiều khó khăn do
kết quả kinh tế kém15. Mặc dù chiến lược này nhằm giảm sự
phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào bên ngoài, nhưng các nước
vẫn cần nhập khẩu nguyên liệu thô và thiết bị vốn phục vụ sản
xuất trong nước. Trong khi đó, bảo hộ thương mại, thiếu cạnh
tranh trên thị trường trong nước và thế giới cùng tỷ giá hối đoái
quá cao so với thực tế khiến các nền kinh tế này hoạt động kém
hiệu quả. Do vậy, doanh thu xuất khẩu và lượng ngoại tệ không
đủ để nhập khẩu hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tình trạng đó đã thường xuyên gây ra khủng hoảng cán
cân thanh toán ở một số quốc gia, thậm chí cả một số nước có
giá trị xuất khẩu hàng hóa lớn. Chủ nghĩa bảo hộ, kết hợp với
sản xuất quy mô nhỏ do thị trường nội địa hạn chế dẫn tới năng
suất tổng thể của nền kinh tế thấp với giá thành cao và không
có áp lực phải nâng cấp công nghệ hoặc đổi mới16. Việc bảo hộ
một số ngành công nghiệp nhất định đã tạo điều kiện cho các

15. Little, I., T. Scitovsky, and I. M. Scott. 1970. Industry and Trade in
Some Developing Countries: A Comparative Study. London, New York, Toronto:
Oxford University Press.

16. McCawley, P. 2017. Banking on the Future of Asia and the Pacific: 50
Years of the Asian Development Bank. Manila: Asian Development Bank.
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hành vi trục lợi và tham nhũng nảy sinh. Tất cả những yếu tố
này cho thấy rằng, cuối cùng thì chiến lược thay thế nhập khẩu
đã không thể thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hoặc tăng
trưởng kinh tế nhanh chóng.

Chính sách hướng ngoại

So với Mỹ Latinh và các khu vực khác, xu hướng thay thế
nhập khẩu diễn ra trong thời gian tương đối ngắn trên khắp
châu Á. Ngay từ đầu, Nhật Bản (nước đã áp dụng các chính
sách hạn chế nhập khẩu do thiếu ngoại hối nghiêm trọng trong
giai đoạn phục hồi sau chiến tranh) và NIEs đã chuyển từ thay
thế nhập khẩu sang các chính sách hướng ngoại và thân thiện
với thị trường. Thất bại rõ ràng của chiến lược thay thế nhập
khẩu tại khu vực Mỹ Latinh và một số nước châu Á đã tạo động
lực cho giai đoạn phát triển thứ hai của châu Á. Việc sử dụng
mô hình NIEs khiến nhiều nền kinh tế đang phát triển ở châu
Á bắt đầu áp dụng các chính sách hướng ngoại. Một số nền kinh
tế nhanh chóng nhận thấy, xuất khẩu là một phương tiện quan
trọng thúc đẩy tăng trưởng đồng thời mang lại lượng ngoại hối
cần thiết.

Các công cụ được sử dụng để thúc đẩy xuất khẩu bao gồm
phân bổ ngoại tệ cho các yếu tố đầu vào cần thiết, trợ cấp, ưu
đãi thuế, tiếp cận tín dụng thuận lợi và thành lập các cơ quan
xúc tiến xuất khẩu. Một số quốc gia duy trì tỷ giá hối đoái thấp
hơn thực tế để tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu. Các chính
sách xúc tiến xuất khẩu này nhằm chuyển sang một con đường
hướng tới công nghiệp hóa khả thi hơn, dựa trên cơ sở tiếp cận
các thị trường rộng lớn ở bên ngoài và thu về đủ ngoại hối để
tăng cường nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên, tư liệu sản xuất
và hàng hóa trung gian. Do những chính sách này góp phần
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gia tăng cả xuất khẩu và nhập khẩu, nên cần được gọi là “chính
sách hướng ngoại” chứ không phải chính sách định hướng
xuất khẩu.

Những chính sách này đặc biệt quan trọng đối với các
nền kinh tế có thị trường nội địa nhỏ hoặc những nước thiếu
nguồn tài nguyên thiên nhiên (ngoài nông nghiệp) và do đó
không thể sản xuất nhiều nếu không nhập khẩu nguyên liệu
và công nghệ. Ở một số quốc gia, nhân tố then chốt của chính
sách hướng ngoại là hỗ trợ có chọn lọc “dựa trên năng lực hoạt
động” của các doanh nghiệp và/hoặc ngành có khả năng cạnh
tranh quốc tế.

Điều đáng được nhấn mạnh ở đây là sự đa dạng trong kinh
nghiệm của các quốc gia. Mặc dù hầu hết các nền kinh tế ở
châu Á, ngoại trừ Hồng Công (Trung Quốc), đều áp dụng các
chiến lược thay thế nhập khẩu, nhưng thời gian và mức độ áp
dụng ở mỗi nền kinh tế là khác nhau. Ví dụ, Ấn Độ và Philíppin
áp dụng mạnh mẽ và sâu rộng các chính sách thay thế nhập khẩu
trong các thập niên 1950-1980. Ngược lại, các chính sách thay thế
nhập khẩu của Đài Loan (Trung Quốc) được thực hiện trong
vòng chưa đầy một thập kỷ (vào những năm 1950) và khá ôn hòa
so với các chính sách ở Philíppin. Mông Cổ, Trung Quốc, Việt
Nam và các nền kinh tế thuộc Liên Xô trước đây ở Trung Á ban
đầu đã thực hiện các chính sách công nghiệp hóa hướng nội
mạnh mẽ nhằm sản xuất không chỉ các mặt hàng tiêu dùng mà
còn cả hàng hóa vốn và vật liệu công nghiệp ở trong nước.

Một số nền kinh tế châu Á đang phát triển tiếp cận chính
sách định hướng xuất khẩu một cách thận trọng với điểm xuất
phát và tốc độ khác nhau. Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan
(Trung Quốc) thiên về các chính sách hướng ngoại trong thập



444  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 9

niên 1960. Đến các thập niên 1970-1980, các thành viên ASEAN
có quy mô lớn hơn bắt đầu theo đuổi mô hình tập trung vào
xuất khẩu để đạt được tốc độ tăng trưởng và công nghiệp hóa
nhanh chóng.

Ở Nam Á, Ấn Độ bắt đầu cải cách theo định hướng thị
trường và tự do hóa thương mại vào năm 1991. Từ sau khi giành
độc lập đến năm 1977, khi bảo hộ bắt đầu được dỡ bỏ, chính
sách thương mại của Xri Lanca do dự giữa mở cửa và bảo hộ.
Tại Trung Á, các cải cách bắt đầu được thực hiện vào đầu
những năm 1990 sau khi Liên Xô tan rã và xóa bỏ các nền kinh
tế kế hoạch hóa tập trung.

Mặc dù việc kết hợp các chính sách trong giai đoạn chuyển
đổi ở các quốc gia có sự khác nhau, nhưng tại nhiều quốc gia,
chính sách xúc tiến xuất khẩu đã được áp dụng trong khi vẫn
duy trì chính sách thay thế nhập khẩu ở một số lĩnh vực. Theo
đuổi xúc tiến xuất khẩu không có nghĩa là dỡ bỏ ngay lập tức
bảo hộ nhập khẩu. Ở Đông Á và Đông Nam Á, mặc dù hàng rào
thuế quan vẫn được áp dụng cho nền kinh tế nói chung, nhưng
các nhà xuất khẩu vẫn được tiếp cận với các yếu tố đầu vào và
hàng hóa vốn theo giá thị trường thế giới. Tương tự, các cải cách
ở Ấn Độ ban đầu tập trung vào việc tự do hóa vốn đầu vào để
mở rộng công nghiệp và giám sát nhập khẩu hàng tiêu dùng.

Các đặc khu kinh tế là một phần quan trọng trong các
chính sách hướng ngoại ở Đông Nam Á và Trung Quốc. Các
đặc khu này được thiết kế đặc biệt để quảng bá các sản phẩm
xuất khẩu thương mại (xem Hộp 9.1). Được tách khỏi phần còn
lại của nền kinh tế, các đặc khu kinh tế cho phép các cơ quan
chức năng thử nghiệm xem các chiến lược định hướng xuất
khẩu dựa trên ưu đãi và môi trường pháp lý thông thoáng có
mang lại kết quả hay không.
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Hộp 9.1: Châu Á thử nghiệm các đặc khu kinh tế
Đặc khu kinh tế (SEZ) là một khu vực địa lý trong phạm

vi quốc gia, nơi thuế, các quy định liên quan đến đầu tư và
lao động, cũng như các quy tắc và luật khác được ưu tiên hơn
cho các doanh nghiệp so với các khu vực khác của đất nước.
Các SEZ thường được dùng để thu hút các công ty nhập khẩu
đầu vào từ nước ngoài, lắp ráp sản phẩm và sau đó xuất khẩu
sang các nước khác.

SEZ đầu tiên được thành lập tại New York vào năm 1937
cùng với việc thông qua Đạo luật Khu vực thương mại tự do
của Quốc hội Mỹ năm 1934. Puerto Rico là đặc khu thứ hai
(vào năm 1942) nằm trong nỗ lực công nghiệp hóa vùng lãnh
thổ này bằng cách thu hút các công ty của Mỹ. Một số đặc khu
mới xuất hiện đều đặn bắt đầu từ năm 1959 như Khu tự do
Shannon ở Ailen và các đặc khu khác chủ yếu ở Tây Âu trong
bối cảnh nền công nghiệp hồi sinh sau Chiến tranh thế giới thứ
hai. Ở khu vực đang phát triển, Ấn Độ là nước đầu tiên xây
dựng khu chế xuất tại cảng Kandla vào năm 1965. Cảng Cao
Hùng của Đài Loan (Trung Quốc) được thành lập vào năm 1966.

Ở châu Á, SEZ được coi là hình thức để thử nghiệm các
chính sách thương mại và FDI mới khi tách khỏi nền kinh tế
chung. Theo thời gian, trong một số trường hợp, các SEZ trở
thành động lực chính cho sự phát triển quốc gia thông qua
các mối liên kết thuận và nghịch giúp đẩy nhanh quá trình
chuyển đổi cơ cấu quốc gia. Một số câu chuyện thành công
đã chứng minh việc sử dụng SEZ như các công cụ chính sách
một cách hiệu quả để tăng việc làm và xuất khẩu, thu hút vốn
FDI và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các SEZ thường được
hỗ trợ bởi các yếu tố như nâng cao kỹ năng, tiếp cận cơ sở hạ
tầng và vị trí thuận lợi,…

Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) bắt đầu triển khai
các SEZ vào những năm 1960 để thúc đẩy phát triển kinh tế,
chuyển đổi từ sản xuất thâm dụng lao động sang sản xuất
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thâm dụng kỹ năng và công nghệ theo thời gian. Trung Quốc
chính thức ra mắt các SEZ vào năm 1980 tại Thâm Quyến, Tây
Môn, Sán Đầu và Chu Hải. Đến năm 2007, các SEZ (bao gồm tất
cả các loại công viên công nghiệp và khu công nghiệp) tại Trung
Quốc chiếm khoảng 22% GDP, 46% vốn FDI, 60% xuất khẩu và
tạo ra hơn 30 triệu việc làm. Malaixia, Xingapo, Thái Lan và Việt
Nam cũng đã thành công trong việc phát triển các ngành công
nghiệp ô tô và điện tử thông qua các SEZ.
Nguồn: ADB. 2015. Asian Economic Integration Report 2015. Manila.

Bắt đầu từ những năm 1980, ngày càng có nhiều nước đang
phát triển bắt tay vào thực hiện các cải cách thông qua thúc đẩy
xuất khẩu và giảm rào cản nhập khẩu. Ở một số quốc gia, các lỗ
hổng trong cán cân thanh toán dẫn tới các chương trình điều
chỉnh và ổn định lớn, chủ yếu do IMF và WB tài trợ. Các hoạt
động này có vai trò trong việc tự do hóa các chế độ thương mại.
Cải cách đơn phương được tiến hành, chủ yếu dựa trên mục tiêu
gia nhập Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT)
và gia nhập WTO, được thành lập năm 1995.

Ngoài tự do hóa thương mại rộng rãi, các nước đang phát
triển cũng bắt đầu áp dụng các chính sách cải thiện môi trường
đầu tư để thu hút vốn FDI và các tập đoàn đa quốc gia (MNC).
Cũng tương tự như với thương mại, hầu hết các nền kinh tế
châu Á ban đầu đều theo đuổi các chính sách hạn chế cao đối
với FDI. Mặc dù một số quốc gia có ngành công nghiệp dựa trên
nguồn tài nguyên lớn, có giá trị, như Inđônêxia, đã phát triển
hình thức liên doanh và hợp đồng phân chia sản phẩm ngay từ
cuối những thập niên 1960 và 1970, nhưng chính những cải cách
thương mại hướng ngoại đã mở đường cho việc nới lỏng những
quy định về hạn chế FDI.

Hồng Công (Trung Quốc) và ASEAN4 (bao gồm Inđônêxia,
Malaixia, Philíppin và Thái Lan) đều là những nền kinh tế
châu Á đầu tiên thực hiện tự do hóa FDI với mục đích ban đầu
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là thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản. Hiệp định Plaza
năm 1985 đóng vai trò lớn trong việc đẩy nhanh quá trình này17.
Đồng yên Nhật tăng giá mạnh đã tạo ra một dòng vốn đầu tư
lớn của Nhật Bản ra nước ngoài, đặc biệt là vào các nền kinh tế
châu Á. NIEs và ASEAN4 đã đáp lại bằng cách tự do hóa các
chính sách về FDI18. Các hạn chế đối với FDI tiếp tục giảm khi
cạnh tranh đầu tư tăng lên và mạng lưới sản xuất khu vực bắt
đầu phát triển mạnh trong khu vực.

Những biện pháp khuyến khích đầu tư cuối cùng đã trở
thành tiêu chuẩn ở hầu hết các nền kinh tế châu Á với 4 tiêu
chuẩn sau: (i) tài khóa (ví dụ như miễn thuế và giảm thuế suất
doanh nghiệp); (ii) tài chính (tín dụng ưu đãi và bảo lãnh khoản
vay,...); (iii) quy định (miễn trừ một số luật hoặc quy định); hoặc
(iv) hỗ trợ kỹ thuật/kinh doanh. Theo thời gian, nhiều quốc gia
đang phát triển bắt đầu theo đuổi một chương trình cải cách rộng
hơn nhằm cải thiện môi trường đầu tư tổng thể. FDI tiếp tục thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua tích lũy vốn và kết hợp các
đầu vào mới và công nghệ nước ngoài vào quá trình sản xuất.

9.4. Sự xuất hiện của chuỗi giá trị toàn cầu

Dòng vốn FDI vào châu Á tăng mạnh đã tạo điều kiện cho
thương mại châu Á chuyển đổi từ thương mại liên ngành sang

17. Hiệp định Plaza là một thỏa thuận giữa Pháp, Đức, Nhật Bản, Mỹ
và Anh để can thiệp vào tỷ giá hối đoái bằng cách giảm giá đồng đôla Mỹ
so với đồng yên Nhật và đồng mác Đức. Mục đích là điều chỉnh sự mất cân
bằng thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản (cũng như giữa Mỹ và Đức). Mặc dù
không ảnh hưởng nhiều đến sự mất cân bằng thương mại của Nhật Bản và
Mỹ, nhưng sự tăng giá mạnh của đồng yên Nhật đã tạo ra dòng vốn lớn của
đầu tư ra bên ngoài.

18. Chia, S. Y. 2010. Trade and Investment Policies and Regional
Economic Integration in East Asia. ADBI Working Paper Series. No. 210.
Tokyo: Asian Development Bank Institute; and McCawley, P. 2017. Banking
on the Future of Asia and the Pacific: 50 Years of the Asian Development Bank.
Manila: Asian Development Bank.
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thương mại nội ngành. Theo đó, hầu hết các nền kinh tế châu Á
đã tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là giai đoạn phát triển
thứ ba của chính sách kinh tế quốc tế của châu Á, thể hiện sự
kết nối ngày càng tăng và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế
trong khu vực.

Chuỗi giá trị toàn cầu được thúc đẩy nhờ việc giảm đều
đặn các chi phí vận tải xuyên quốc gia do tự do hóa thương mại
cùng sự phát triển của vận tải và logistics, bao gồm vận chuyển
côngtenơ, những cải tiến thiết kế của các tàu côngtenơ lớn và
cuộc cách mạng ảo trong vận tải hàng không, và các công nghệ
truyền thông hiện đại. Việc kết nối cơ sở hạ tầng được nâng cao
đã giúp cho luồng giao dịch hàng hóa trung gian không bị gián
đoạn (xem Hình 9.8). Những yếu tố này đã hỗ trợ xây dựng các
mạng lưới sản xuất ngày càng phức tạp nhưng vẫn hiệu quả về
chi phí. Ngoài ra, việc mở rộng quy mô và phạm vi kinh tế trong
sản xuất hàng loạt cũng như những tiến bộ nhanh chóng trong
các quá trình tiêu chuẩn hóa - dựa vào “phân chia và môđun
hoá” các dòng sản xuất - đã đẩy mạnh sự phổ biến của chuỗi
giá trị toàn cầu trên thế giới. Sự đồng nhất trong thị hiếu của
người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo
cũng thúc đẩy chuỗi giá trị toàn cầu.

Chuỗi giá trị toàn cầu được hình thành từ “cuộc phân tách
lần thứ hai”19 đã tạo cơ hội cho những quốc gia đi trước củng
cố các mối quan hệ của các nhà cung cấp trong chuỗi giá trị.
Theo Richard Baldwin, cuộc cách mạng hơi nước đã khơi nguồn
cho “cuộc phân tách lần thứ nhất” vì các tuyến đường sắt và tàu
hơi nước đã tạo sự tách biệt về không gian giữa sản xuất và

19. Baldwin, R. 2016. The Great Convergence: Information Technology
and the New Globalization. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard
University Press.
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tiêu thụ. Kể từ những năm 1990, cuộc cách mạng công nghệ
thông tin và truyền thông tạo điều kiện cho việc phân tán các giai
đoạn sản xuất theo vị trí địa lý thông qua “cuộc phân tách lần
thứ hai”. Trong “cuộc phân tách lần thứ hai” này, môđun hóa
sản xuất trong chuỗi giá trị toàn cầu đã thúc đẩy việc phân chia
quá trình sản xuất thành các công đoạn mà sẽ diễn ra ở những
khu vực khác nhau. Trong khi đó, “cuộc phân tách lần thứ ba”

Hình 9.8: Tỷ lệ thương mại
hàng hóa trung gian của châu Á

(%)

Lưu ý: Châu Á bao gồm Ápganixtan; Ôxtrâylia; Bănglađét; Butan;  Brunây; Campuchia; Quần
đảo Cook; Phigi; Hồng Công (Trung Quốc); Ấn Độ; Inđônêxia; Nhật Bản; Kiribati; Lào; Malaixia;
Manđivơ; Mông Cổ; Mianma; Nauru; Nêpan; Niu Dilân; Pakixtan; Papua Niu Ghinê; Trung
Quốc; Philíppin; Hàn Quốc; Xamoa; Xingapo; Quần đảo Xôlômôn; Xri Lanca; Đài Loan (Trung
Quốc); Thái Lan; Timo Lexte; Tônga; Tuvalu; Vanuatu và Việt Nam. Tiêu chuẩn phân loại thương
mại quốc tế (SITC) (điều chỉnh lần 2) và Danh mục kinh tế mở rộng được sử dụng kết hợp để xác
định hàng hóa trung gian. Giá trị thương mại là tổng của xuất khẩu và nhập khẩu.
Nguồn: Ước tính của ADB; and Growth lab at Harvard University. Atlas of Economic
Complexity Database. http://atlas.cid.harvard.edu/about-data/goods-data  (truy cập ngày
30/8/2019)
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là sự tách biệt địa lý giữa người lao động và dịch vụ lao động
được hỗ trợ nhờ công nghệ kỹ thuật số với các giải pháp “hiện
diện từ xa” và “rôbốt điều khiển từ xa”.  Theo Baldwin, lần đầu
tiên toàn cầu hóa ảnh hưởng chủ yếu đến ngành dịch vụ. Cuộc
phân tách lần thứ ba cũng có thể bao gồm chuỗi giá trị sản xuất
toàn cầu thông qua sự kết hợp giữa Internet và rôbốt. Ví dụ,
“các kỹ sư của Nhật Bản có thể sửa chữa các thiết bị do Nhật
Bản sản xuất tại Nam Phi bằng cách điều khiển các rôbốt thông
minh từ Tokyo”.

Sự phát triển của chuỗi giá trị toàn cầu tại châu Á và thế
giới diễn ra đồng thời với việc tăng cường năng lực của các công
ty đa quốc gia (MNC) để quản lý sản xuất, tìm kiếm nguồn cung
ứng, tích hợp sản phẩm và logistics tại nhiều khu vực20. Các
công ty đa quốc gia có hai động lực thị trường chính, có thể
chồng chéo. Thứ nhất, các MNC di chuyển các phần của quy
trình sản xuất về nơi có chi phí sản xuất thấp hơn để tái xuất
khẩu hàng hóa trung gian và/hoặc hàng hóa cuối cùng - hoặc
về trong nước (FDI theo chiều dọc) hoặc sang nước thứ ba (FDI
nền tảng xuất khẩu). Thứ hai, các MNC thành lập các chi nhánh
liên kết ở nước ngoài để phục vụ thị trường nội địa như là
nguồn thay thế cho xuất khẩu (FDI theo chiều ngang hoặc tìm
kiếm thị trường), nhân rộng quy trình sản xuất để tránh chi phí
thương mại. Trong cả hai trường hợp, các công ty đa quốc gia
đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao các công nghệ
cao và các mô hình kinh doanh mới, từ đó, tiếp tục thúc đẩy
tăng cường chuỗi giá trị toàn cầu (Chương 5).

20.  WTO. 2008. Trade, the Location of Production and the Industrial
Organization of Firms. World Trade Report 2008. Geneva; and Hummels, D.
2007. Transportation Costs and International Trade in the Second Era of
Globalization. Journal of Economic Perspectives. 21 (3). pp. 131–154.



THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ MỞ CỬA HỘI NHẬP  451

Mô hình phát triển của một nền kinh tế khi tham gia chuỗi
giá trị toàn cầu được thể hiện trong quá trình chuyển đổi từ mô
hình “đàn nhạn bay“ của thương mại liên ngành năng động
sang thương mại nội ngành phức tạp hơn của châu Á (xem Hộp
9.2). Ngày nay, các mối quan hệ thương mại kinh tế châu Á thể
hiện dưới hình thức mạng lưới hơn là “đàn nhạn bay”.

Ở châu Á, xét theo lĩnh vực, ngành sản xuất khá thu hút
các công ty đa quốc gia tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu:
gần 70% chi nhánh liên kết thuộc các công ty mẹ là nhà sản xuất
nước ngoài đều tham gia vào thương mại quốc tế. Ngành sản
xuất chất bán dẫn và thiết bị liên quan thu hút nhiều chuỗi giá
trị toàn cầu và FDI nhất ở châu Á tính theo tỷ lệ đóng góp của
các chi nhánh liên kết (xem Bảng 9.2). Tăng cường chuỗi giá trị
toàn cầu tiếp tục được hưởng lợi từ mức thuế trung bình thấp
áp dụng cho các ngành công nghiệp sử dụng mức thuế tối huệ
quốc của WTO - cũng như thuế suất ưu đãi theo các hiệp định
thương mại tự do khu vực và song phương.

Hộp 9.2: Từ mô hình “đàn nhạn bay”
đến chuỗi giá trị toàn cầu

Trong hơn 50 năm qua, nhiều người tin rằng mô hình
tăng trưởng của châu Á đã phát triển và tiếp tục phát triển từ
mô hình “đàn nhạn bay” phổ biến trong những năm 1960a.
Theo mô hình này, một số ngành công nghiệp và trung tâm
sản xuất sẽ chuyển từ một quốc gia tiên phong, ở trường hợp
của châu Á là Nhật Bản, sang một quốc gia khác có nền kinh
tế, tài chính, công nghiệp non trẻ, nơi có khả năng thu hút các
ngành công nghiệp mới và tham gia vào thương mại có giá
trị gia tăng cao hơn. Mô hình có cái nhìn bao quát về hội tụ
công nghệ, thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài theo
cách năng động để tạo ra lợi thế so sánh mới. Ví dụ tiêu biểu
là “Bốn con hổ châu Á”, bao gồm Hồng Công (Trung Quốc),
Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc), còn được gọi
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là các nền kinh tế công nghiệp mới (NIEs) của châu Á. Cả
nhóm sẽ phát triển khi công nghệ phát triển và phổ biếnb.

Nguồn gốc của mô hình “đàn nhạn bay” bắt nguồn từ
nghiên cứu của Akamatsu về mô hình phát triển theo trình tự,
chủ yếu tại các quốc gia phát triển hiện nay. Ông đã phát triển
ý tưởng của mình từ đầu năm 1935 và viết một bài báo bằng
tiếng Anh vào năm 1961. Theo nghiên cứu của ông, việc tăng
nhập khẩu sẽ dẫn đến sản xuất nội địa tăng, theo thời gian,
đương nhiên sẽ dẫn tới việc tăng xuất khẩu. Do đó, trình tự này
vượt ra khỏi quá trình thay thế nhập khẩu, nơi các ngành công
nghiệp non trẻ được bảo hộ - và sau cùng dẫn tới tăng trưởng
theo hướng xuất khẩu.

Mô hình “đàn nhạn bay” thứ hai của Akamatsu bao
gồm một chuỗi các thay đổi cơ cấu về cách thức phát triển
của các ngành công nghiệp. Bắt đầu từ việc phát triển sản
xuất hàng tiêu dùng thành hàng hóa vốn, và quá trình phát
triển từ hàng hóa thâm dụng lao động cơ bản và đơn giản
sang các sản phẩm thâm dụng vốn phức tạp và tinh tế hơn.

Mô hình “đàn nhạn bay” thứ ba đề cập sự sắp xếp lại
liên tục các ngành công nghiệp từ các nước phát triển sang
các nước đang phát triển. Thông qua giao thương và thu hút
đầu tư từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển,
các nước đang phát triển có thể tiếp tục nâng cấp các ngành
công nghiệp của mình. Trong giai đoạn bắt kịp sản xuất công
nghiệp này, các nền kinh tế kém phát triển hơn có thể tiếp thu
kiến thức và công nghệ để tiếp tục củng cố quá trình bắt kịp
sản xuất công nghiệp.

Mặc dù mô hình “đàn nhạn bay” có sức ảnh hưởng lớn,
đặc biệt là trong việc giải thích mô hình năng động của
thương mại liên ngành ở châu Á, nhưng khu vực này đã bắt
đầu tham gia nhiều hơn vào thương mại nội ngành. Trong
những thập kỷ qua, mô hình phát triển liên quốc gia trở nên
phức tạp và năng động hơn khi các chuỗi giá trị khu vực và
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toàn cầu phát triển ồ ạt cùng với việc chia sẻ các phân đoạn
của quá trình sản xuất giữa các nền kinh tế khác nhau.
a. Akamatsu, K. 1961. A Theory of Unbalanced Growth in the world economy.
Weltwirtschaftliches Archiv. 86 (January). pp. 196–217.
b. Kojima, K. 2000. The “Flying Geese” Model of Asian economic Development: Origin,
Theoretical Extensions, and Regional Policy Implications. Journal of Asian Economics. 11
(4). pp. 375–401.
Nguồn: Vandana, C., J. Yifu Lin, and Y. Wang. 2013. Leading Dragon Phenomenon: New
Opportunities for Catch-Up in Low-Income Countries. Asian Development Review. 30 (1). pp. 52–84.

Bảng 9.2: Các lĩnh vực sản xuất hàng đầu
của các chi nhánh nước ngoài tham gia vào thương mại

tại châu Á năm 2015

Nguồn: Dự báo của ADB dựa trên dữ liệu của ADB. 2016. Asian Economic Integration Report 2016:
What Drives Foreign Direct Investment in Asia and the Pacific? Manila.
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Tốc độ mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu phụ thuộc vào độ
mở của thị trường. Trước khi một sản phẩm hoặc dịch vụ cuối
cùng được vận chuyển, hàng hóa trung gian cũng như các dịch
vụ phải đi qua biên giới nhiều lần. Mặc dù chuỗi giá trị toàn
cầu mang lại hiệu quả đáng kể, song cũng không thể phát triển
mạnh nếu không có thị trường mở. Rào cản thương mại gia tăng
do những căng thẳng gay gắt trong thương mại có thể gây thiệt
hại đáng kể cho các mạng lưới sản xuất toàn cầu, làm suy giảm
hiệu quả sản xuất và lợi ích kinh tế của các nước tham gia chuỗi
giá trị toàn cầu.

9.5. Vai trò ngày càng quan trọng của thương mại dịch vụ

Tất cả các nền kinh tế châu Á đã trải qua chuyển đổi cơ
cấu rõ rệt trong 50 năm qua. Mặc dù giữa các quốc gia có tốc độ
chuyển đổi cơ cấu khác nhau, nhưng đều có sự chuyển hướng
rõ ràng sang xuất khẩu và thời gian gần đây là dịch vụ. Lĩnh
vực dịch vụ đóng góp khoảng 60% hoạt động kinh tế của khu
vực và sử dụng gần một nửa lực lượng lao động (Chương 3).

Gần đây, thương mại dịch vụ là một phần trong chuỗi giá
trị toàn cầu. Tỷ trọng của dịch vụ tham gia vào sản xuất giá trị
gia tăng ở châu Á có sự khác nhau giữa các quốc gia. Tính trên
toàn khu vực, tỷ lệ này đạt 43%21. Mặc dù tỷ lệ này thấp hơn
mức trung bình của OECD, nhưng ngày càng có nhiều dịch vụ
phức tạp hơn như nghiên cứu và phát triển được các nhà sản
xuất ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp bên ngoài (Chương 3).
Thật vậy, ngày càng có nhiều loại hình dịch vụ đóng vai trò là

21. Mercer-Blackman, V., and C. Ablaza. 2019. The Servicification of
Manufacturing in Asia - A Conceptual Framework. In Helble, M., and B.
Shepherd, eds. Leveraging Services for Development: Prospects and Policies. Tokyo:
Asian Development Bank Institute.
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yếu tố đầu vào trung gian cho quá trình sản xuất. Ví dụ, các
công ty ô tô tăng cường thuê ngoài bên thứ ba trong các dịch
vụ kỹ thuật, logistics và hoạt động tại văn phòng. Khi sản xuất
được tổ chức theo chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, thương mại
dịch vụ ngày càng phát triển. Năm 2005, giá trị xuất khẩu dịch
vụ thương mại đạt mức 515 tỷ USD và tăng hơn gấp đôi lên
1.325 tỷ USD trong năm 2017 bất chấp những ảnh hưởng của
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009 (xem Hình
9.9). Tiến trình hội nhập khu vực ở châu Á tiếp tục phát triển,
kết hợp với những tiến bộ trong công nghệ như sự ra đời của
mạng 5G, sẽ tiếp tục hỗ trợ mở rộng thương mại dịch vụ trong
chuỗi giá trị toàn cầu và mang đến những cơ hội mới.

Hình 9.9: Tăng trưởng trong xuất khẩu hàng hóa,
dịch vụ và du lịch tại châu Á giai đoạn 2005-2017

Nguồn: Dự báo của ADB; và WTO. 2018. WTO Online Database. data.wto.org (truy cập ngày
15/5/2019).

Mặc dù mức độ tăng trưởng mạnh nhưng dịch vụ vẫn
chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng thương mại. Năm 2017, tỷ
lệ xuất khẩu dịch vụ của châu Á chỉ chiếm 17,2% tổng kim ngạch
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xuất khẩu. Một trong những ưu tiên của WTO khi tổ chức này
được thành lập vào năm 1995 là tự do hóa thương mại dịch vụ.
Tuy nhiên, hầu như chưa có tiến bộ nào đáng kể từ thời điểm
đó. Ngược lại, dịch vụ được thể hiện ngày càng nhiều trong các
FTA, tuy nhiên cần tiếp tục mở cửa hơn nữa để có thể tận dụng
được những lợi ích của việc gia tăng thương mại dịch vụ.

9.6. Các hiệp định thương mại toàn cầu và khu vực

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) là
một thỏa thuận pháp lý quốc tế có hiệu lực từ năm 1948 nhằm
giảm cơ bản mức thuế quan và các rào cản thương mại khác.
Trong những thập kỷ sau đó, nhiều quốc gia châu Á đã trở thành
thành viên của GATT và tổ chức kế nhiệm - WTO (thành lập năm
1995), thực thi chế độ tự do hóa thương mại toàn cầu (xem Hình
9.10). Đạo luật về các hiệp định của Vòng đàm phán Urugoay
năm 1994 đã tạo ra một giai đoạn mới cho các chính sách thương
mại và đầu tư của châu Á. Để đáp ứng các quy định điều chỉnh
thuế quan của GATT và WTO, những yêu cầu về hàm lượng nội
địa đối với hàng hóa xuất khẩu, hỗ trợ thương mại trực tiếp một
cách rõ ràng bao gồm trợ cấp xuất khẩu, các nước châu Á đã dần
chuyển đổi sang chính sách thân thiện với thị trường nhiều hơn,
ví dụ như hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Khi toàn cầu hóa mở rộng vào những năm 1990, các nền
kinh tế châu Á đã tích cực tham gia vào một loạt các hiệp định
thương mại khu vực. Nói rộng hơn, các hiệp định thương mại
ưu đãi (PTA), ví dụ như các hiệp định thương mại tự do (FTA),
được sử dụng để tăng cường hợp tác trong việc tạo thuận lợi
cho thương mại và đầu tư. Các FTA trải rộng trên nhiều lĩnh
vực, đóng vai trò là động lực thúc đẩy thương mại, với chức
năng hoạt động như “nền tảng” chứ không phải là “trở ngại”,
đồng thời có thể tiếp tục phát triển theo hướng đa phương hóa.
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Làn sóng đầu tiên của các FTA châu Á tăng mạnh vào
những năm 1990, chủ yếu là FTA truyền thống. Các FTA này
nhấn mạnh thương mại hàng hóa và tập trung vào thuế quan
cũng như các biện pháp biên giới khác có ảnh hưởng trực tiếp
đến việc tiếp cận thị trường (xem Hình 9.11). Việc tiếp tục cắt
giảm các rào cản thương mại ở một số khu vực của châu Á
thông qua GATT/WTO và các FTA, đặc biệt là kể từ khi Trung
Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, đã khiến cho Đông Á và
Đông Nam Á càng trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với đầu
tư nước ngoài.

Hình 9.10: Các nền kinh tế châu Á tham gia WTO

TQ = Trung Quốc.
Nguồn: WTO. WTO Accessions. https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/acc_e.htm
(truy cập ngày 09/11/2018); và WTO. GATT Members. https://www.wto.org/english/thewto_e/
gattmem_e.htm (truy cập ngày 09/11/2018).
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Trong khuôn khổ WTO, Vòng đàm phán Doha bắt đầu từ
năm 2001 vẫn chưa kết thúc. Do sự chậm trễ trong tự do hóa
thương mại đa phương, châu Á đã chuyển trọng tâm vào các
FTA. Các nền kinh tế châu Á tích cực tham gia các FTA song
phương, dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các hiệp định song
phương trong khu vực và với phần còn lại của thế giới - một
hiệu ứng đôminô22. Các FTA song phương mới này bao quát
một phạm vi tự do hóa rộng hơn (xem Hình 9.11).

Hình 9.11: Số lượng FTA ở châu Á giai đoạn 1992-2015

Nhóm 1 = Các FTA chỉ có chính sách tại biên giới.
Nhóm 2 = Các FTA có dưới 5 chính sách tại biên giới và dưới 5 chính sách sau biên giới.
Nhóm 3 = Các FTA có ít nhất 5 chính sách tại biên giới và có dưới 5 chính sách sau biên giới.
Nhóm 4 = Các FTA có ít nhất 5 chính sách tại biên giới và trên 5 chính sách sau biên giới.

22. Baldwin, R. 1993. A Domino Theory of Regionalism. NBER Working
Paper Series. No. w4465. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
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Lưu ý:
1. Chính sách tại biên giới bao gồm cắt giảm thuế quan trong ngành sản xuất và nông
nghiệp, chống bán phá giá, các biện pháp chống trợ cấp, Hiệp định về các biện pháp đầu tư
liên quan đến thương mại, Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền
sở hữu trí tuệ, hải quan, thuế xuất khẩu, biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, rào
cản kỹ thuật đối với thương mại và sự di chuyển của vốn.

2. Chính sách sau biên giới bao gồm doanh nghiệp nhà nước, viện trợ nhà nước, chính sách
cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, mua sắm công và Hiệp định chung về thương mại
dịch vụ.
3. Việc phân loại chính sách tại biên giới và chính sách sau biên giới dựa trên phương pháp
luận của Hofmann, C., A. Osnago và M. Ruta. 2017. Horizontal Depth: A New Database on
the Content of Preferential Trade Agreements. Policy Research Working Paper. No. wPS
7981. Washington, DC: World Bank.
Nguồn: WB. Content of Deep Trade Agreements. https://datacatalog.worldbank.org/dataset/
content-deep-trade-agreements  (truy cập ngày 04/6/2019).

Đến năm 2018, số lượng các FTA châu Á (đã ký kết và có
hiệu lực) đạt 151, trong đó có 70 FTA trong phạm vi châu Á và
81 FTA với các nền kinh tế ngoài khu vực. Phần lớn các FTA đã
góp phần thúc đẩy tự do hóa kinh tế cũng như cải cách cơ cấu
trong nước trên toàn khu vực. Đôi khi, các FTA tạo ra một loạt
các quy tắc (ví dụ như tiêu chuẩn kỹ thuật và quy tắc xuất xứ)
mà các công ty phải tuân thủ, được gọi là hiệu ứng “bát mì”.

Châu Á đang tăng cường các nỗ lực thuận lợi hóa thương
mại bằng cách đưa vào các FTA những quy định về thủ tục hải
quan và các quy định kỹ thuật (trong đó có các biện pháp vệ
sinh và kiểm dịch động thực vật). Hệ thống một cửa quốc gia
đã được áp dụng rộng rãi trong khu vực để đơn giản hóa các
thủ tục hành chính và giảm chi phí thương mại cho doanh
nghiệp, đôi khi để hợp tác với Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).
Các nước ASEAN đang đạt được các tiến bộ trong phát triển hệ
thống một cửa tiểu vùng trở thành nền tảng trực tuyến tích hợp.

Châu Á đang nỗ lực hướng tới việc đạt được nhiều hơn
nữa các thỏa thuận khu vực và ngoài khu vực. Các nước
ASEAN đã đưa ra Hiệp định thương mại tự do ASEAN vào
năm 1992, Khu vực thương mại tự do ASEAN năm 2003 và
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Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015 bằng cách dần dần mở
rộng phạm vi bao gồm giảm rào cản trong thương mại dịch vụ,
giảm các rào cản phi thuế quan và các tiêu chuẩn hài hòa hóa
(Chương 15).

Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình
Dương (TPP), 11 thành viên còn lại của TPP đã ký kết Hiệp định
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào ngày
08/3/2018 tại Chilê. CPTPP bắt đầu có hiệu lực vào ngày
30/12/2018. Một thỏa thuận thương mại lớn khác là Hiệp định
đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) hiện vẫn đang trong
quá trình được đàm phán. RCEP gồm 10 thành viên ASEAN và
6 nền kinh tế23 đang có các FTA với ASEAN. Nếu hoàn tất đàm
phán, RCEP sẽ là FTA lớn nhất thế giới, chiếm 30% GDP toàn
cầu với quy mô thị trường hơn 3,5 tỷ người.

9.7. Triển vọng

Nhìn chung, thông qua việc áp dụng các chính sách
thương mại và đầu tư theo định hướng thị trường, chính phủ
các nước trong khu vực khuyến khích các doanh nghiệp điều
chỉnh hoạt động theo diễn biến thị trường trong nước và quốc
tế. Châu Á có tiếp tục gặt hái được những lợi ích của toàn cầu
hóa hay không là phụ thuộc vào các tiến bộ trong tương lai.

Thứ nhất, chính phủ các nước nên tiếp tục mở cửa thương
mại và đầu tư. Mặc dù các biện pháp phi thuế quan, chẳng hạn
như các quy tắc và tiêu chuẩn khác nhau, có thể được hợp lý
hóa bằng các mục tiêu chính sách công (ví dụ như bảo vệ sức
khỏe cộng đồng và môi trường), nhưng có thể gây tác động xấu
đến dòng chảy thương mại và làm suy giảm hiệu quả kinh tế.

23. Ôxtrâylia, Ấn Độ, Nhật Bản, Niu Dilân, Trung Quốc và Hàn Quốc.
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Chính phủ các nước cần giảm các biện pháp phi thuế quan, hài
hòa hóa các tiêu chuẩn và áp dụng các thỏa thuận công nhận
lẫn nhau.

Thứ hai, tăng cường mở cửa thương mại dịch vụ có thể
giúp nâng cao hiệu quả của các nhà cung cấp dịch vụ, tăng
cường phổ biến công nghệ và tăng khả năng cạnh tranh của
toàn bộ nền kinh tế. Khi các nền kinh tế châu Á ngày càng phụ
thuộc vào dịch vụ, chính phủ phải cân nhắc về cách kết hợp
dịch vụ vào các chiến lược thương mại và tăng trưởng.

Thứ ba, chính phủ các nước cần tiếp tục hỗ trợ các doanh
nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường quốc tế bằng cách cải
thiện các quy định, nới lỏng việc tiếp cận tài chính và hỗ trợ xây
dựng năng lực. Trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng
vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và việc làm, thì
việc họ tiếp cận với thương mại quốc tế và hội nhập vào mạng
lưới sản xuất toàn cầu vẫn chưa đạt tới tiềm năng.

Thứ tư, các chính phủ phải bắt kịp các công nghệ phát
triển nhanh chóng và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang
thay đổi căn bản cách thức sản xuất, giao dịch và tiêu thụ hàng
hóa và dịch vụ, thông qua cả hình thức thương mại điện tử và
thương mại kỹ thuật số.

Cuối cùng, chính phủ các nước châu Á nên đổi mới chính
sách hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương. Thách thức trong
quản trị thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng hiện nay đòi
hỏi cấp thiết nỗ lực chung từ cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hệ
thống đa phương vận hành theo nguyên tắc.
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10.1. Giới thiệu

Quản lý tốt kinh tế vĩ mô, cụ thể là sử dụng các chính sách
tài khóa, tiền tệ, tỷ giá hối đoái và các chính sách khác để thúc
đẩy ổn định kinh tế vĩ mô, là điều kiện cần thiết cho sự phát
triển. Tăng trưởng ổn định với mức lạm phát thấp giúp các hộ
gia đình và doanh nghiệp dễ dàng đưa ra những quyết định
trong tiêu dùng và đầu tư, tạo những động lực chính thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế.

Tài chính công bền vững cho phép chính phủ các nước tập
trung vào các lĩnh vực trọng yếu như y tế, giáo dục và cơ sở hạ
tầng, nhờ đó có thể cung cấp hàng hóa công cần thiết cũng như
giải quyết những thất bại của thị trường. Hệ thống thuế công
bằng và bao quát là một phần quan trọng của chính sách tài
khóa, vì chính sách tài khóa tài trợ cho chi tiêu chính phủ và
phân phối lại thu nhập và tài sản. Ngoài ra, duy trì ổn định kinh
tế và tạo việc làm cũng góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm
nghèo (Chương 11).

Nội dung Chương 10 ghi lại quá trình quản lý kinh tế vĩ mô
ở khu vực châu Á đang phát triển trong nửa thế kỷ qua. Mục
10.2 đưa ra cái nhìn toàn cảnh về hiệu quả của nền kinh tế vĩ mô,
cho thấy khu vực châu Á đang phát triển quản lý tốt hơn so với
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các khu vực đang phát triển khác trong 50 năm qua. Khu vực này
có mức tăng trưởng trung bình cao hơn, ít biến động hơn, mức
lạm phát trung bình thấp hơn và ít xảy ra khủng hoảng kinh tế
hơn. Mục 10.3 nghiên cứu việc thực hiện các chính sách tài khóa,
tiền tệ và tỷ giá hối đoái ở các nước châu Á đang phát triển để
tìm hiểu về những đóng góp của các nước này cho nền kinh tế vĩ
mô vững chắc của khu vực.

Các mục 10.4-10.6 mô tả quá trình quản lý kinh tế vĩ mô
trong suốt nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong và sau các cuộc khủng
hoảng. Những mục này nghiên cứu các cú sốc khác nhau đã ảnh
hưởng đến khu vực và cách thức đối phó của các nhà hoạch định
chính sách. Quan trọng hơn cả đối với các nước châu Á đang
phát triển là cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998,
cuộc khủng hoảng này như một lời cảnh tỉnh cho các nhà hoạch
định chính sách và định hình việc thực hiện chính sách kinh tế
vĩ mô trong những năm sau này. Những thay đổi đã giúp các
nền kinh tế châu Á vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn
cầu năm 2008-2009 tương đối hiệu quả. Mục 10.7 kết thúc
chương đưa ra những thách thức của nền kinh tế vĩ mô mà các
nước châu Á đang phát triển sẽ phải đối mặt trong tương lai.

10.2. Hiệu quả kinh tế vĩ mô trong 5 thập kỷ qua

Xét trên nhiều khía cạnh khác nhau, nền kinh tế vĩ mô của
các nước châu Á đang phát triển nhìn chung có sự tăng trưởng
khá mạnh mẽ trong 50 năm qua. Rõ ràng, châu Á có sự tăng
trưởng nhanh hơn và có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn các khu vực
đang phát triển khác trong giai đoạn này (xem Hình 10.1). Kể từ
những năm 1970, tăng trưởng kinh tế trung bình của Trung Quốc
đạt gần 9%; NIEs gồm Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc,
Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc) đạt 7%;  Ấn Độ và 5 thành viên
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Hình 10.1: Tỷ lệ tăng trưởng trung bình
và tỷ lệ thất nghiệp tính theo thập kỷ giai đoạn 1970-2018

ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, NIEs = Các nền kinh tế công nghiệp mới,
OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: NIEs bao gồm Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung
Quốc). ASEAN5 bao gồm Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan và Việt Nam. Phần còn
lại của khu vực châu Á đang phát triển gồm tất cả các nền kinh tế đang phát triển là thành
viên của ADB, ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Độ, NIEs và ASEAN5.
Nguồn: ADB, Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb/ (truy cập ngày 02/8/2019);
and WB. World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/source/world-
development-indicators (truy cập ngày 02/8/2019).
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của ASEAN (bao gồm Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan
và Việt Nam) hay còn gọi là ASEAN5 đạt khoảng 6%. Tất cả
đều cao hơn mức tăng trưởng trung bình ở khu vực Mỹ Latinh
(3,2%) và châu Phi cận Xahara (3,3%).

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng đã tạo ra sự khác biệt
đáng kể trong kết quả kinh tế. Nếu một quốc gia tăng trưởng
kinh tế ở mức 9%/năm, sau mỗi 8 năm, quốc gia này có thể tăng
gấp đôi GDP. Nếu tăng trưởng kinh tế ở mức 3% thì sau 24 năm,
GDP chỉ tăng gấp đôi. Khu vực châu Á đang phát triển cũng có
tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn, đây là kết quả từ việc tăng trưởng
nhanh chóng, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy tốc độ tăng
trưởng. Ngược lại, các nước Mỹ Latinh thường có tỷ lệ thất
nghiệp lên tới 2 con số.

Những thập kỷ vừa qua chứng kiến sự tăng tốc rõ rệt
trong mức tăng trưởng của hai “gã khổng lồ” khu vực là Trung
Quốc và Ấn Độ. Đáng ngạc nhiên là mặc dù chịu gánh nặng của
cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, mức độ tăng trưởng trung
bình trong những năm 1990 của các nước ASEAN5 vẫn duy trì
ở mức cao nhờ tốc độ tăng trưởng GDP nhanh trước khủng
hoảng. Các nền kinh tế công nghiệp mới đã có sự tăng trưởng
ngoạn mục trong các thập niên 1970 và 1980, sau đó dần chậm
lại, phản ánh sự thành công của họ trong việc trở thành các nền
kinh tế có thu nhập cao.

Phần lớn khu vực châu Á đang phát triển có khả năng đạt
được mức tăng trưởng trung bình cao nói trên với mức biến
động thấp hơn đáng kể so với các khu vực đang phát triển khác.
Hệ số biến thiên (độ lệch chuẩn chia cho giá trị trung bình), một
thước đo độ biến động, của tốc độ tăng trưởng GDP trong 50
năm qua ở Trung Quốc, Ấn Độ, NIEs và ASEAN5 (tất cả đều có
hệ số biến thiên từ 0,34 đến 0,53) đều thấp hơn so với các nước
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Mỹ Latinh (0,78) và châu Phi cận Xahara (0,77). Mức biến động
thấp đi liền với mức tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực. Và
nền kinh tế ít biến động hơn là môi trường thuận lợi cho các
doanh nhân cũng như doanh nghiệp tư nhân đầu tư và đổi mới,
dẫn tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.

Các nước đang phát triển ở khu vực châu Á cũng giữ
được tỷ lệ lạm phát ở mức tương đối thấp (xem Hình 10.2). Tỷ
lệ lạm phát bình quân ở Trung Quốc và Ấn Độ và tỷ lệ lạm
phát bình quân gia quyền ở NIEs, ASEAN5 và phần còn lại của
khu vực châu Á đang phát triển chỉ ở mức 1 con số trong suốt

Hình 10.2: Tỷ lệ lạm phát theo thập kỷ giai đoạn 1970-2018
 (%)

ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, NIEs = Các nền kinh tế công nghiệp mới,
OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: NIEs bao gồm Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung
Quốc). ASEAN5 bao gồm Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan và Việt Nam. Phần còn
lại của khu vực châu Á đang phát triển gồm tất cả các nền kinh tế đang phát triển là thành
viên của ADB, ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Độ, NIEs và ASEAN5.
Nguồn: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. https://www.imf.
org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx (truy cập ngày 27/8/2019); và ước
tính của ADB.
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50 năm qua, với 4% ở Trung Quốc và 9% ở ASEAN5 và phần
còn lại của khu vực châu Á đang phát triển. Ngược lại, lạm phát
bình quân gia quyền ở Mỹ Latinh vào khoảng 23%. Nguyên
nhân là do các đợt siêu lạm phát ở một số quốc gia trong những
năm 1980. Mức độ lạm phát trung bình ở châu Phi cận Xahara là
gần 12%. Khu vực châu Á đang phát triển đã duy trì lạm phát
trung bình ở mức thấp 1 con số trong vòng 2 thập kỷ qua.

Hình 10.3: Tần suất tương đối của các
cuộc khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1965-2014

Lưu ý: Các cuộc khủng hoảng bao gồm khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ,
chuyển đổi/hạ giá tiền tệ, vỡ nợ nước ngoài, vỡ nợ trong nước và các giai đoạn lạm phát cao.
Vì có thể xảy ra nhiều loại khủng hoảng khác nhau trong cùng một thời điểm, nên các quốc
gia có thể xảy ra nhiều hơn một cuộc khủng hoảng trong một năm. Các số liệu là số lượng
trung bình các khủng hoảng của các nước trong từng năm.
Nguồn: Reinhart, C., and K. Rogoff. 2009. The Aftermath of Financial Crises. American
Economic Review. 99 (2). pp. 466-472; Reinhart, C., and V. Reinhart. 2015. Financial Crises,
Development, and Growth: A long-Term Perspective. World Bank Economic Review. 29 (1).
pp. 53-76; và ước tính của ADB.

Khu vực này cũng ít để xảy ra khủng hoảng kinh tế hơn.
Hình 10.3 biểu thị tần suất tương đối của các loại khủng hoảng
khác nhau (khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ,
chuyển đổi/hạ giá tiền tệ, vỡ nợ nước ngoài, vỡ nợ trong nước
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và các giai đoạn lạm phát cao). Trên thế giới, tần suất khủng
hoảng đã tăng lên từ đầu những năm 1980 và giữ ở mức cao
cho đến giữa năm 1995, sau đó bắt đầu giảm dần. Tần suất
khủng hoảng tăng vọt trở lại khi cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu bắt đầu diễn ra vào năm 2008, sau đó lại suy giảm.

10.3. Sự phát triển của các chính sách tài khóa, tiền tệ và tỷ
giá hối đoái

Các yếu tố căn bản tốt của khu vực, bao gồm tỷ lệ tiết kiệm
cao, sự đa dạng hóa sớm, chú trọng vào giáo dục và hội nhập
kinh tế khu vực thông qua thương mại và đầu tư, đã góp phần
ổn định nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, việc hoạch định tốt chính
sách kinh tế vĩ mô chắc chắn đóng một vai trò quan trọng. Nhìn
chung, các nền kinh tế đang phát triển của châu Á theo đuổi
chính sách tài khóa thận trọng và chính sách quản lý tiền tệ hợp
lý. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, các nền kinh tế này
đã áp dụng hệ thống tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, cho phép họ
vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tương đối tốt.
Ngày nay, khi thị trường tài chính được tự do hóa hơn, chính
phủ các nước phản ứng nhanh hơn với các tín hiệu thị trường
như lãi suất trên thị trường trái phiếu chính phủ (tăng khi giá
trị trái phiếu giảm, phản ánh khả năng trả nợ của nền kinh tế)
và tỷ giá hối đoái (có thể giảm do những lo ngại của thị trường,
bao gồm cả vị thế cán cân thanh toán của một quốc gia).

Tầm quan trọng của một chính sách tài khóa thận trọng

Sự thận trọng trong chính sách tài khóa là một yếu tố then
chốt giúp tạo nên sự ổn định tương đối trong nền kinh tế vĩ mô
của khu vực (xem Hình 10.4). Nhiều nền kinh tế trong khu vực
đã duy trì nợ công ở mức dưới 50% GDP trong suốt 5 thập kỷ
qua. Nợ công trung bình tương đương 16% GDP ở Trung Quốc,
29% ở NIEs và 39% ở các nước ASEAN5. Ngược lại, nợ công ở
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mức xấp xỉ hoặc trên 50% đối với các nước Mỹ Latinh và châu
Phi cận Xahara sau khi mức nợ tăng mạnh ở cả hai khu vực này
từ thập niên 1970 đến thập niên 1990. Thâm hụt tài khóa nằm
trong mức kiểm soát đã cho phép hầu hết khu vực châu Á đang
phát triển duy trì mức nợ tương đối thấp.

Hình 10.4: Nợ công trong giai đoạn 1970-2015
(% GDP)

GDP = Tổng sản phẩm trong nước, ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á,
NIEs  =  Các nền kinh tế công nghiệp mới, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: NIEs bao gồm Hồng Công (Trung Quốc), Hàn Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung
Quốc). ASEAN5 bao gồm Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Thái Lan và Việt Nam. Phần còn
lại của khu vực châu Á đang phát triển gồm tất cả các nền kinh tế đang phát triển là thành
viên của ADB, ngoại trừ Trung Quốc, Ấn Độ, NIEs và ASEAN5.
Nguồn: International Monetary Fund. Public Debt Database. https://www.imf.org/external/
datamapper/datasets/DEBT (truy cập ngày 01/8/2019); và ước tính của ADB.

Khả năng điều chỉnh chính sách tài khóa theo chu kỳ
kinh doanh, hay còn gọi là tính chu kỳ của chính sách tài khóa
cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Lập trường tài khóa
của một chính phủ có thể được sử dụng như một công cụ
“nghịch chu kỳ” để điều chỉnh biến động, từ đó hỗ trợ nền



470  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 10

kinh tế trong thời kỳ hoạt động yếu kém hoặc hạ nhiệt khi nền
kinh tế có dấu hiệu quá nóng. Điều này có thể được thực hiện
thông qua “các cơ chế tự ổn định” như giảm thuế hoặc tăng
chi tiêu cho bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm suy thoái kinh
tế. Điều này cũng có thể đạt được thông qua các chính sách tài
khóa tùy nghi. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nước đang phát
triển (cũng như các nước phát triển) áp dụng chính sách tài
khóa thuận chu kỳ - thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn tăng
trưởng (chi tiêu nhiều hơn) và kìm hãm nền kinh tế trong giai
đoạn yếu (nhờ hạn chế tài khóa), dẫn tới tăng thêm, thay vì
giảm bớt tính biến động.

Hình 10.5 thể hiện tính chu kỳ của chi tiêu chính phủ ở
các khu vực châu Á đang phát triển, Mỹ Latinh và châu Phi
cận Xahara. Các chỉ số dương thể hiện một quốc gia nhìn
chung có chính sách tài khóa thuận chu kỳ - chi tiêu chính phủ
tăng khi nền kinh tế tăng trưởng và giảm khi nền kinh tế suy
thoái - còn chỉ số âm thể hiện chính sách tài khóa nghịch chu
kỳ. Tuy rằng cả ba khu vực đang phát triển đều có chính sách
tài khóa thuận chu kỳ từ năm 1960 đến 2016, nhưng chính sách
tài khóa ở châu Á mang tính thuận chu kỳ ở mức độ thấp hơn
so với các khu vực khác, mặc dù cũng chưa bao giờ chuyển
sang âm hay nghịch chu kỳ. Trong những thập niên gần đây,
tính thuận chu kỳ ở khu vực châu Á đang phát triển giảm
mạnh hơn so với hai khu vực đang phát triển còn lại.

 Những nền kinh tế ở khu vực châu Á đang phát triển
có nguồn thu nhập chính phần lớn dựa vào xuất khẩu hàng
hóa (như Cadắcxtan, Mông Cổ và Papua Niu Ghinê) phải đối
mặt với những thách thức tài khóa riêng biệt. Thị trường hàng
hóa toàn cầu thường xuyên có sự biến động lớn về giá cả trong
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Hình 10.5: Tính chu kỳ của chính sách tài khóa

Lưu ý: Chỉ số thuận chu kỳ càng thấp càng tốt, lý tưởng là chỉ số âm (chính sách tài khóa
nghịch chu kỳ).
Nguồn: Ước tính của ADB dựa trên dữ liệu của Aizenman, J., Y. Jinjarak, H. Nguyen, and D.
Park. 2019. Fiscal Space and Government-Spending and Tax-Rate Cyclicality Patterns: A Cross-
Country Comparison, 1960-2016. Journal of Macroeconomics. 60 (June). pp. 229-252.

5 thập kỷ qua (xem Hình 10.6). Những biến động này có thể
thúc đẩy từ những thay đổi đột ngột trong nguồn cung, chẳng
hạn như những thay đổi do lệnh cấm vận dầu mỏ năm 1973
hoặc cuộc cách mạng năm 1979 ở Iran. Biến động giá cả cũng có
thể xuất phát từ những thay đổi trong nhu cầu, chẳng hạn như
vào đầu những năm 2000 và sau năm 2010, khi nhu cầu của các
thị trường mới nổi tăng lên, đặc biệt là từ Trung Quốc, đã đẩy
giá kim loại và các hàng hóa khác tăng cao hơn.

Do đó, các quốc gia phụ thuộc vào hàng hóa có xu
hướng sử dụng chính sách tài khóa thuận chu kỳ ở mức độ cao
hơn và chịu biến động kinh tế vĩ mô lớn hơn nhiều. Nhìn chung,
khu vực châu Á đang phát triển ít phụ thuộc vào hàng hóa hơn
các khu vực đang phát triển khác. Điều này giúp giải thích cho
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Hình 10.6: Giá cả hàng hóa thế giới giai đoạn 1960-2019
(tính theo giá thực tế; 2010 = 100)

M1 = tháng đầu tiên của năm.
Lưu ý: Các chỉ số giá thực tế là giá trị trung bình có trọng số thương mại dựa trên giá trị xuất
khẩu của các nước đang phát triển trong các năm 2002-2004 được điều chỉnh giảm phát theo
chỉ số giá sản xuất tại Mỹ và được chuẩn hóa về 100 cho năm 2010.
Nguồn: WB. Pink Sheet Data. https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
(truy cập ngày 22/02/2019; and OECD. OECD Data. https://data.oecd.org/price/producer-
price-indices-ppi.htm (truy cập ngày 22/02/2019).

tính chu kỳ ở mức độ thấp hơn của chính sách tài khóa và tính
biến động ít hơn của các nền kinh tế này. Bên cạnh đó, các công cụ
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như quy tắc tài khóa và quỹ đầu tư quốc gia được một số nền
kinh tế phụ thuộc vào hàng hóa trong khu vực sử dụng để góp
phần giảm thiểu tác động của biến động giá cả hàng hóa (xem
Hộp 10.1).

Hộp 10.1: Giải quyết vấn đề “lời nguyền tài nguyên”

Các quốc gia giàu tài nguyên thường gặp phải “lời
nguyền tài nguyên” theo ba cách. Thứ nhất, tỷ giá hối đoái
tăng cao do thu nhập lớn từ xuất khẩu hàng hóa, dẫn đến mất
khả năng cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất (được
gọi là “căn bệnh Hà Lan”). Thứ hai, sự biến động trong cán
cân thanh toán và tình trạng tài khóa tạo ra biến động kinh
tế. Thứ ba, tình trạng trục lợi và các vấn đề trong quản trị có
nhiều khả năng xảy ra, do đó làm méo mó các ưu đãi kinh tế
phù hợp cũng như làm giảm hiệu quả và năng suất.

Các quỹ đầu tư quốc gia (các công cụ đầu tư do chính
phủ kiểm soát) là một lựa chọn mà các nước xuất khẩu hàng
hóa có thể sử dụng để giảm thiểu tác động có hại của việc tỷ
giá hối đoái tăng cao và biến động giá cả, cũng như để chia
sẻ tài sản quốc gia với các thế hệ tương lai.

Adécbaigian và Cadắcxtan đã quản lý hiệu quả doanh
thu từ dầu mỏ thông qua các quỹ đầu tư quốc gia được ra đời
vào đầu những năm 2000. Các khoản trợ cấp thu nhập trong
ngân sách quốc gia được hạn chế, nhờ đó tài chính công giảm
phụ thuộc đáng kể vào sự biến động của các khoản doanh
thu liên quan đến dầu mỏ. Năm 2005, Timo Lexte thành lập
Quỹ dầu khí để thúc đẩy việc quản lý minh bạch và có trách
nhiệm đối với nguồn thu nhập từ dầu khí ngoài khơi của
nước này. Quỹ này được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư và
được đầu tư vào nhiều loại tài sản nước ngoài - khoảng 40%
vào cổ phiếu và 60% vào trái phiếu. Khi doanh thu từ xăng
dầu bắt đầu giảm trong những năm gần đây, Timo Lexte vẫn
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có thể tăng cường chi tiêu công bằng cách rút tiền từ nguồn
quỹ này, từ đó hỗ trợ các hoạt động kinh tế.

Việc quản lý hợp lý các quỹ đầu tư quốc gia quan trọng
hơn so với việc chỉ tạo ra các quỹ đó. Các quỹ này sẽ không
thể đạt được mục đích nếu nguồn lực quỹ được sử dụng một
cách thiếu thận trọng để tài trợ cho các chương trình chi tiêu
trong nước. Nếu các quỹ được quản lý một cách thiếu chuyên
nghiệp và thiếu thận trọng, các quốc gia sẽ mất đi nguồn lực
quan trọng cho các thế hệ tương lai.
Nguồn: ADB; and Government of Timor-Leste, Ministry of Finance, Petroleum Fund
Administration Unit. 2019. Timor-Leste Petroleum Fund: Annual Report 2018. https://www.
mof.gov.tl/wp-content/uploads/2019/08/2018-annual-report-ENGLISH.pdf.

Mặc dù các nước châu Á đang phát triển thường tuân thủ
các chính sách tài khóa thận trọng, đặc biệt là sau cuộc khủng
hoảng tài chính châu Á, nhưng một vấn đề quan trọng còn tồn
tại đối với nhiều quốc gia là tỷ lệ thu thuế trên GDP thấp. Điều
này làm hạn chế chi tiêu hiện tại cho giáo dục, y tế và các dịch
vụ công cần thiết khác, đồng thời làm giảm đầu tư công cho cơ
sở hạ tầng. Một cơ sở thuế thấp sẽ làm hạn chế khả năng của
chính phủ trong việc giảm bất bình đẳng bằng cách phân phối
lại thu nhập và tài sản.

Ví dụ, năm 2017, khoản thu từ thuế của Inđônêxia chỉ
bằng 12% GDP, Malaixia là 14% GDP, Philíppin và Thái Lan
vào khoảng 18% GDP. Tỷ lệ này là thấp so với khoản thu từ
thuế trung bình 18% GDP ở châu Phi cận Xahara, 23% ở khu
vực Mỹ Latinh và 34% ở các nước OECD1. Nhiều quốc gia trong
khu vực đang nỗ lực mở rộng cơ sở thuế bằng cách giảm thiểu
các kẽ hở, hoàn thiện các quy định về ưu đãi thuế, tăng cường
thu nợ thuế và thực thi pháp luật thuế.

1. OECD. 2019. Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019. Paris.
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Chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái và các công
cụ chính sách khác

Nhìn chung, nhờ chính sách tiền tệ hợp lý, khu vực châu Á
đang phát triển có tỷ lệ lạm phát thấp hơn so với các khu vực
đang phát triển khác (xem Hình 10.2). Mục tiêu chính của các
ngân hàng trung ương thường là bình ổn giá đi kèm với tăng
trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Chính sách tiền tệ trong khu vực đã thay đổi qua nhiều
thập kỷ. Nhìn chung, từ trước những năm 1980, công cụ chính
sách tiền tệ chủ yếu là kiểm soát trực tiếp tổng lượng tiền tệ
thông qua phân bổ tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Với
sự phát triển của thị trường tài chính trong những năm qua,
chính sách tiền tệ đã chuyển sang sử dụng nhiều hơn các công
cụ dựa vào thị trường như hoạt động thị trường mở (mua hoặc
bán trái phiếu chính phủ trên thị trường) và thiết lập lãi suất
chính sách.

Các ngân hàng trung ương châu Á đang ngày càng chú
trọng hơn việc đặt mục tiêu về lạm phát. Ngân hàng Trung
ương Inđônêxia, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, Ngân
hàng Trung ương Philíppin và Ngân hàng Trung ương Thái
Lan chính thức đặt mục tiêu lạm phát từ cuối những năm 1990
và đầu những năm 2000 để góp phần kiềm chế lạm phát kéo
dài ở các quốc gia này sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Các ngân hàng trung ương ở châu Á cũng đã trở nên độc
lập hơn theo thời gian. Các chỉ số trên cơ sở luật định cho thấy
sự độc lập của các ngân hàng trung ương đã gia tăng trên toàn
khu vực, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á
(xem Hình 10.7). Điều này cho phép các ngân hàng trung ương
có thể theo đuổi chính sách bình ổn giá một cách thuận lợi hơn,
có ít sự can thiệp chính trị hơn. Nếu các ngân hàng trung ương
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không độc lập, các chính phủ có xu hướng sử dụng chính sách
tiền tệ để kích thích nền kinh tế vì lý do chính trị và đôi khi để
kiếm tiền từ thâm hụt tài chính như những gì đã diễn ra ở một
số nước Mỹ Latinh và châu Phi cận Xahara.

Hình 10.7: Mức độ độc lập trung bình
của các ngân hàng trung ương giai đoạn 1970-2010

Nguồn: Ước  tính của ADB sử dụng dữ liệu của Garriga, A. 2016. Central Bank Independence
in the World: A New Data Set. International Interactions. 42 (5). pp. 849-868.

Một khái niệm quan trọng trong kinh tế quốc tế là “thế
tam nan” hay còn gọi là “bộ ba bất khả thi” - một quốc gia
không thể đồng thời có chính sách tiền tệ độc lập, tỷ giá hối đoái
cố định và tự do luân chuyển vốn. Trước khi hệ thống Bretton
Woods sụp đổ vào những năm 1970, các quốc gia vẫn kiểm soát
dòng vốn đồng thời với việc theo đuổi chế độ tỷ giá hối đoái cố
định và chính sách tiền tệ độc lập (mặc dù không thể loại trừ
hoàn toàn ảnh hưởng từ điều kiện tiền tệ của các nước khác).
Trong những thập kỷ sau khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ,
khu vực châu Á đang phát triển đã phải đối mặt với “thế tam
nan” theo nhiều cách khác nhau.
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Trong 5 thập kỷ qua, ngoại trừ một vài nền kinh tế như
Hồng Công (Trung Quốc) sử dụng ủy ban tiền tệ, hầu hết các
nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á đều ưu tiên chính
sách tiền tệ tự chủ. Tại Hồng Công (Trung Quốc), tỷ giá hối đoái
được neo cố định theo đồng đôla Mỹ và tiền cơ sở của ngân
hàng trung ương được hỗ trợ hoàn toàn bằng dự trữ ngoại hối.
Điều này có nghĩa là Hồng Công (Trung Quốc) không có quyền
tự chủ về chính sách tiền tệ; ngân hàng trung ương không thể
đầu tư vào trái phiếu chính phủ hoặc cho các ngân hàng tư nhân
vay, cũng như không thể hoạt động như người cho vay cứu
cánh cuối cùng.

Các cơ quan quản lý tiền tệ ở châu Á phải chọn lựa giữa
việc quản lý chặt tỷ giá - thậm chí là neo cố định tỷ giá hối đoái
(thường là theo đồng đôla Mỹ) hay áp dụng chính sách tỷ giá
linh hoạt hơn. Ngay cả sau sự sụp đổ của hệ thống Bretton
Woods vào những năm 1970, các nền kinh tế đang phát triển ở
châu Á vẫn tiếp tục quản lý chặt chẽ tỷ giá hối đoái, nhiều nước
trong số đó neo cố định tỷ giá hối đoái theo đồng đôla Mỹ. Trên
thực tế, việc giữ tài khoản vốn ở trạng thái tương đối đóng cho
phép nhiều quốc gia đạt được bình ổn tỷ giá hối đoái và tự chủ
trong chính sách tiền tệ. Khi các tài khoản vốn dần được mở ra
vào những năm 1970 và mở nhanh hơn vào những thập niên
1980 và 1990, khả năng duy trì cả chính sách tiền tệ độc lập và
tỷ giá hối đoái cố định trở nên khó khăn hơn - đúng như “thế
tam nan” đã chỉ ra.

Khi các tài khoản vốn và khu vực tài chính trở nên tự do
hóa hơn, chế độ tỷ giá hối đoái cố định đã dẫn đến dòng vốn
chảy vào ồ ạt, đồng thời gây ra sự mất cân đối. Với sự luân
chuyển vốn tự do hơn và sự ổn định của tỷ giá hối đoái, chính
sách tiền tệ sẽ không còn là công cụ hiệu quả để kiểm soát tình
hình tài chính trong nước. Đây là những nhân tố góp phần gây
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ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990
(xem mục 10.5).

Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, nhiều nền kinh
tế đã chuyển sang chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, dù trên
cơ sở luật định hay trên thực tế (xem Hình 10.8),

Hình 10.8: Mức độ linh hoạt của tỷ giá hối đoái
ở khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 1990-2016

1 = neo tỷ giá hối đoái công bố trước, 2 = neo tỷ giá hối đoái điều chỉnh dần, 3 = thả nổi có quản lý,
4 = linh hoạt.
Lưu ý: Trung bình của các chế độ tỷ giá hối đoái tại Ấn Độ, Inđônêxia, Malaixia, Trung Quốc,
Philíppin, Hàn Quốc, Xingapo, Thái Lan và Việt Nam.
Nguồn: International Monetary Fund. 2018. Annual Report on Exchange Arrangements and
Exchange Restrictions Database. Washington, DC; and Ilzetzki, E., C. Reinhart, and K. Rogoff.
2017. Country Chronologies and Background Material to Exchange Rate Arrangements into
the 21st Century: Will the Anchor Currency Hold? NBER Working Paper Series. No. w23135.
Cambridge, MA: National Bureau of economic Research.

đồng thời vẫn duy trì tính tự chủ của chính sách tiền tệ và mức
độ lưu động vốn cao. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các
chính sách tiền tệ, kể cả chính sách tiền tệ của các nền kinh tế
tiên tiến, không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bên ngoài.

Thời gian gần đây, các nhà hoạch định chính sách đã áp
dụng các biện pháp “quản lý dòng vốn” và các “chính sách an
toàn vĩ mô” để quản lý dòng vốn và xử lý những biến động của
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giá tài sản có ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, nhờ đó giảm
thiểu rủi ro hệ thống của nền kinh tế.

Việc sử dụng các biện pháp quản lý dòng vốn nhằm hạn
chế một số loại dòng vốn đang được tăng cường áp dụng vì đặc
tính của thị trường tài chính toàn cầu có thể làm nền kinh tế
tăng trưởng quá nóng thông qua dòng vốn chảy vào ồ ạt, dừng
đột ngột và dòng vốn chảy ra (tháo chạy vốn). Các công cụ này
đã được áp dụng trong khu vực trong 2 thập kỷ qua, ví dụ như
việc quy định thời gian nắm giữ trái phiếu chính phủ tối thiểu
đối với những người không cư trú trong nước và chính sách
hạn chế các ngân hàng vay tiền từ bên ngoài. Nhiều quốc gia,
bao gồm cả Trung Quốc, đã đặt ra một loạt các quy định về việc
đầu tư ra nước ngoài của công dân và người không cư trú trong
nước. Nhìn chung, các hạn chế đối với dòng tiền chảy vào dễ
dàng được chấp nhận hơn các hạn chế về dòng tiền chảy ra, đặc
biệt là các hạn chế đối với các nhà đầu tư là người không cư trú
trong nước.

Các chính sách an toàn vĩ mô cũng đã trở thành một phần
không thể thiếu trong quản lý kinh tế vĩ mô trên toàn cầu. Mục
đích của các biện pháp như giới hạn tỷ lệ cho vay trên giá trị và
tỷ lệ nợ trên thu nhập hay các yêu cầu về vốn nghịch chu kỳ là
hạn chế rủi ro của hệ thống tài chính kiệt quệ. Các biện pháp
này là một phần của khung chính sách bình ổn hóa, như Quỹ
Tiền tệ quốc tế (IMF), Hội đồng ổn định tài chính và nhóm G20
đã thảo luận.

10.4. Tránh các cuộc khủng hoảng nợ vào thập niên 1980

Phần lớn khu vực châu Á đang phát triển đã làm cách
nào để tránh các cuộc khủng hoảng nợ của thị trường mới nổi
trong thập niên 1980 khi mà hầu hết các nước ở Mỹ Latinh và
châu Phi cận Xahara đều bị ảnh hưởng? Các cuộc khủng hoảng
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nợ trong giai đoạn này diễn ra do 4 yếu tố: các nền kinh tế vay
nợ quá mức để tài trợ cho các khoản đầu tư của chính phủ vào
các ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên,…; ngân hàng Mỹ,
châu Âu và Nhật Bản cho vay quá mức khi họ tái sử dụng đôla
dầu mỏ từ các nước sản xuất dầu mỏ trong những năm 1970;
giá dầu giảm từ đầu những năm 1980; việc lãi suất tăng mạnh
và đột ngột do chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ liên
bang Mỹ và các chính sách tài khóa mở rộng của nước này.

Nói một cách đơn giản, hầu hết các nền kinh tế châu Á
đều tránh được các cuộc khủng hoảng nợ vì họ không vay nợ
quá nhiều. Các nền kinh tế trong khu vực có chính sách tài
chính thận trọng hơn, đồng thời cũng ít được tiếp cận các nguồn
tín dụng từ các ngân hàng quốc tế. Philíppin là một ngoại lệ vì
mối quan hệ chính trị và lịch sử với Mỹ cho phép nước này có
điều kiện tiếp cận các nguồn tín dụng lớn hơn từ các ngân hàng
Mỹ. Năm 1983, Philíppin đã phải nhận hỗ trợ tài chính từ IMF.

Ở nhiều nước châu Á, việc chuyển dần sang chiến lược
hướng ngoại, dựa vào xuất khẩu trong những thập niên 1960
và 1970 đã giúp các nước này kiếm đủ ngoại tệ để trả lãi nợ
nước ngoài. Hàn Quốc đã vay rất nhiều vào những năm 1970
để tài trợ cho việc đầu tư của khu vực tư nhân, nhưng tỷ lệ xuất
khẩu trên GDP cao đã nâng cao uy tín tín dụng của nước này.
Ngược lại, nhiều nước Mỹ Latinh và châu Phi cận Xahara đi vay
rất nhiều vào cuối những năm 1970 và vẫn duy trì các chính
sách thay thế nhập khẩu hướng nội2.

Cuối những năm 1980, Ấn Độ đã trải qua một cuộc khủng
hoảng về cán cân thanh toán, được bắt nguồn từ một tập hợp

2. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.
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các sự kiện chính trị, bao gồm chiến tranh vùng Vịnh và bất ổn
chính trị trong nước. Trước khủng hoảng, Ấn Độ đã bị thâm
hụt tài khóa lên tới 7-9% GDP, kèm theo đó là thâm hụt thương
mại và thâm hụt tài khoản vãng lai mà nguyên nhân một phần
là do tỷ giá hối đoái được neo cố định ở mức quá cao. Đến năm
1990, thâm hụt kép kéo dài đã dẫn đến tình trạng tỷ lệ nợ ngắn
hạn nước ngoài trên kim ngạch xuất khẩu và dự trữ ngoại hối
tăng lên mức báo động. Việc mất niềm tin đã kéo theo áp lực
đầu cơ lớn cho đồng rupi Ấn Độ vào đầu năm 1991. Nỗ lực bảo
vệ tỷ giá hối đoái làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn dự trữ ngoại
hối. Chính phủ đã phản ứng quyết liệt bằng cách bắt đầu tiến
hành cải cách toàn diện nhờ hỗ trợ từ chương trình của IMF và
gói giải cứu của các đối tác đa phương và song phương
(Chương 2). Đồng rupi Ấn Độ bị mất giá đáng kể do một phần
của quá trình chuyển đổi sang hệ thống tỷ giá dựa nhiều hơn
vào thị trường và thâm hụt ngân sách cũng giảm mạnh.

10.5. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và các biện pháp
ứng phó

Khủng hoảng tài chính châu Á là một trong những cuộc
khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới
thứ hai. Cuộc khủng hoảng ban đầu được mô tả là một “cuộc
khủng hoảng tiền tệ”. Dòng chảy vốn quốc tế đảo chiều một cách
nhanh chóng, từ dòng vốn lớn chảy vào sang dòng vốn chảy ra
ồ ạt, dẫn đến cạn kiệt nhanh chóng dự trữ ngoại hối và sụp đổ
hệ thống tỷ giá hối đoái cố định. Cuộc khủng hoảng tiền tệ sau
đó đã di căn thành cuộc khủng hoảng ngân hàng nội địa ở một
số quốc gia do sự mất cân đối tiền tệ và kỳ hạn thanh toán lan rộng.

Bắt đầu vào tháng 7/1997 tại Thái Lan, cuộc khủng hoảng
đã châm ngòi cho cuộc suy thoái kinh tế toàn diện với GDP
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giảm mạnh, đặc biệt là ở 4 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất -
Inđônêxia, Malaixia, Hàn Quốc và Thái Lan. Cuộc khủng hoảng
cũng ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn khác ở Đông Á và
Đông Nam Á bao gồm Hồng Công (Trung Quốc), Philíppin,
Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời lan sang nhiều
quốc gia khác trên thế giới.

Nhiều yếu tố đồng thời xảy ra đã châm ngòi cho cuộc
khủng hoảng tài chính châu Á3.

Đầu tiên là sự tự do hóa sớm của thị trường vốn. Điều này
đã dẫn tới dòng vốn chảy vào ồ ạt, đặc biệt là tín dụng ngân
hàng ngắn hạn với lãi suất tương đối thấp, do các nhà đầu tư bị
thu hút bởi tăng trưởng kinh tế mạnh trong khu vực và chính
sách neo cố định tỷ giá hối đoái theo đồng đôla Mỹ ở nhiều
quốc gia để che giấu rủi ro tỷ giá hối đoái. Sự yếu kém trong
quản lý rủi ro của các ngân hàng và quản trị doanh nghiệp,
cũng như sự thiếu minh bạch tài chính dẫn đến vay nợ quá mức
và đầu tư trong nước kém hiệu quả từ nguồn vốn vay nước
ngoài - ví dụ như đầu tư vào bất động sản thay vì đầu tư vào
liên doanh sản xuất. Dòng vốn chảy vào khổng lồ làm các nền
kinh tế trở nên quá nóng, tạo ra bong bóng tài sản, cuối cùng
gây ra thâm hụt tài khoản vãng lai lớn.

Một yếu tố khác là sự sự mất cân đối tiền tệ và kỳ hạn
thanh toán. Tỷ giá hối đoái ổn định đã khuyến khích các ngân
hàng vay một khối lượng lớn đôla Mỹ để cho vay bằng đồng
nội tệ. Đồng thời, trong bảng cân đối kế toán của các ngân hàng
có sự chênh lệch kỳ hạn thanh toán giữa số lượng các khoản nợ

3. Xem tài liệu Park, C., et al. 2017. 20 Years after the Asian Financial
Crisis: Lessons Learned and Future Challenges. ADB Briefs. No. 85. Manila:
Asian Development Bank.
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ngắn hạn ngày càng nhiều (từ dòng vốn nước ngoài không
được bảo hiểm) dùng để tài trợ cho các dự án dài hạn,
thường là các dự án có tính thanh khoản thấp với doanh thu
bằng nội tệ.

Khi tình hình rõ ràng không còn khả quan, chủ nợ nước
ngoài mất niềm tin vào thị trường Đông Nam Á và Hàn Quốc.
Họ bắt đầu từ chối gia hạn các khoản nợ ngắn hạn, làm giảm
mạnh dòng vốn tư nhân chảy vào và tăng áp lực lên tỷ giá hối
đoái. Việc đồng nội tệ mất giá mạnh càng làm suy giảm niềm
tin vào nền kinh tế, sụt giảm giá cổ phiếu và bất động sản, từ
đó dẫn đến phá sản doanh nghiệp và tăng mạnh nợ xấu ngân
hàng. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á là một cuộc khủng
hoảng tiền tệ phát triển thành khủng hoảng ngân hàng và
khủng hoảng kinh tế toàn diện.

Để khắc phục, các nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề như
Inđônêxia, Malaixia, Hàn Quốc và Thái Lan đã cố gắng ổn định
nền kinh tế của họ bằng nhiều cách khác nhau. Inđônêxia, Hàn
Quốc và Thái Lan đã chọn chương trình của IMF được hỗ trợ
bởi các đối tác song phương và đa phương (bao gồm cả ADB)
(xem Bảng 10.1), với các điều kiện như tăng lãi suất và cắt giảm
chi tiêu của chính phủ. Ngược lại, Malaixia, dưới sự lãnh đạo
của Thủ tướng Mahathir Mohamad, đã quyết định không dùng
sự giúp đỡ của IMF mà thay vào đó áp dụng các biện pháp kiểm
soát vốn và neo tỷ giá hối đoái.

Cách tiếp cận này của Malaixia bị chỉ trích là không chính
thống nhưng cuối cùng lại có hiệu quả trong việc giảm thiểu
thiệt hại. Các chương trình của IMF được nhiều nước châu
Á cho là đòi hỏi nhiều điều kiện quá mức cần thiết. Hiện tại,
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Bảng 10.1: Các chương trình hỗ trợ ổn định hóa
tiền tệ trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Áa

(tỷ USD)

NA = không áp dụng, ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, IMF  =  Quỹ Tiền tệ quốc tế;
WB = Ngân hàng Thế giới.
a. Thành phần của các gói tài chính rất phức tạp và tuân theo các thỏa thuận với các cơ quan
hỗ trợ. Thời gian cũng đa dạng. Vì những lý do này, các nguồn khác nhau có thể ghi lại quy mô
của các gói khác nhau.
b. Ngoài các chương trình chính thức được trình bày ở đây, những hỗ trợ cho Hàn Quốc đã
được tăng cường thông qua thỏa thuận của các ngân hàng quốc tế thuộc khu vực tư nhân ở Mỹ
và châu Âu nhằm hỗ trợ các nỗ lực khôi phục ổn định thị trường tài chính của nước này.
c. Sẽ được sử dụng nếu cần.
Nguồn: McCawley, P. 2017 Banking  on  the  Future  of  Asia  and  the  Pacific: 50  Years  of  the  Asian
Development Bank. Manila: ADB.
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hầu hết các nước đã nhận ra rằng việc củng cố tài khóa đã hạn
chế khả năng của một quốc gia trong việc kích thích kinh tế để
thoát khỏi khủng hoảng. Tại Inđônêxia, IMF đã yêu cầu
đóng cửa nhiều ngân hàng có vấn đề, kể cả trường hợp không
có bảo đảm tiền gửi đầy đủ, gây ra tình trạng đột biến rút tiền
gửi và do đó làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ngân hàng.
Tại Hàn Quốc, IMF kêu gọi cắt giảm chi tiêu công mặc dù nước
này đang có thặng dư tài khóa, từ đó làm trầm trọng thêm suy
thoái kinh tế và để lại các tác động xã hội lâu dài. Tại cuộc họp
báo ngày 12/7/2010 tại Daejeon, Hàn Quốc, Dominique Strauss-
Kahn - Giám đốc điều hành IMF khi đó đã phát biểu: “… chúng
tôi đã phạm một số sai lầm. Nhưng chúng tôi cũng đã rút ra
được những bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng châu
Á”4. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, IMF đã áp dụng
cách tiếp cận thực tế hơn, bao gồm cả việc quản lý dòng vốn.
Mặt khác, cũng có một số ý kiến cho rằng các chương trình của
IMF đã thúc đẩy những cải cách cần thiết tại các nước châu Á.

Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đều tiến
hành một loạt các cải cách sâu rộng, bao gồm: (i) tăng cường
giám sát tài chính, củng cố ngành ngân hàng và bổ sung vốn
ngân hàng - nhiều quốc gia thực hiện điều này bằng cách dùng
các công ty quản lý tài sản công để xử lý nợ xấu; (ii) áp dụng cơ
chế tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn (trừ Malaixia vẫn duy trì tỷ giá
hối đoái cố định từ năm 1998 đến 2005); (iii) tăng tính độc lập của
ngân hàng trung ương để hỗ trợ các chính sách tiền tệ thận trọng;

4. IMF. 2010. Asia and the Global Economy: Leading the Way Forward in
the 21st Century. Bài phát biểu của Dominique Strauss-Kahn, Giám đốc điều
hành IMF, tại Hội nghị Asia 21. Daejeon. 12 tháng 7. https://www.imf.org/
en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp071210.
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(iv) thiết lập khuôn khổ nhằm bảo đảm sự vững chắc về tài khóa;
và (v) tiến hành một loạt các cải cách bao gồm tăng cường quản
trị doanh nghiệp, giải thể và tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế,
đồng thời hoàn thiện luật phá sản và luật cạnh tranh.

Góp một phần vào gói giải cứu quốc tế cho cuộc khủng
hoảng châu Á do IMF dẫn đầu, ADB đã cung cấp nhanh chóng
các khoản vay chính sách cho các quốc gia bị ảnh hưởng -
Inđônêxia, Hàn Quốc và Thái Lan - kèm theo hỗ trợ kỹ thuật
cho những cải cách cần thiết. Trong quá trình của cuộc khủng
hoảng, ADB tiếp tục cung cấp các khoản vay phù hợp nhằm
đáp ứng nhu cầu của các quốc gia bị ảnh hưởng bằng cách kết
hợp với việc hỗ trợ để thực hiện cải cách cơ cấu (cải cách khu
vực công và thị trường tài chính) và hỗ trợ duy trì các dịch vụ
xã hội.

Khủng hoảng tài chính châu Á cũng nhắc nhở các nhà
hoạch định chính sách châu Á nên xem xét các thỏa thuận và
thể chế khác trong khu vực để thay thế và bổ sung cho nguồn
hỗ trợ của IMF. Giữa năm 1997, Nhật Bản đã đề xuất thành lập
một quỹ tiền tệ châu Á. Điều này cuối cùng đã không thành
hiện thực, một phần do sự phản đối của Mỹ với quan điểm cho
rằng, một hệ thống mới như vậy có thể làm tổn hại vai trò của
IMF và gây ra rủi ro đạo đức. Vào ngày 25/11/1997, Khuôn khổ
Manila (khuôn khổ mới về tăng cường hợp tác khu vực châu Á
để thúc đẩy ổn định tài chính) đã được 18 nhà lãnh đạo Diễn
đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (bao gồm cả Mỹ)
chấp thuận. Thỏa thuận bao gồm việc tài trợ ngoại hối qua lại
trong thời kỳ khủng hoảng, giám sát giữa các thành viên và hỗ
trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực. Các cuộc họp của Khuôn khổ
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Manila được tổ chức định kỳ cho đến khi chấm dứt vào năm
2004. Đến thời điểm đó, các sáng kiến khác dựa trên những ý
tưởng tương tự như Khuôn khổ Manila đã được phát triển và
đóng vai trò quan trọng hơn, ví dụ như ASEAN cộng Nhật Bản,
Trung Quốc và Hàn Quốc (ASEAN+3), Sáng kiến Chiềng Mai,
một mạng lưới các thỏa thuận hoán đổi song phương giữa các
quốc gia ASEAN+3 lần đầu tiên trong khu vực. Sáng kiến
Chiềng Mai đã trở thành Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến
Chiềng Mai vào năm 2010, một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa
phương theo một hợp đồng duy nhất giữa các quốc gia với tổng
giá trị ban đầu là 120 tỷ USD và tăng lên 240 tỷ USD vào năm
2012 (Chương 15).

Tóm lại, làn sóng cải cách chính sách kinh tế và tài chính
sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã trở thành nền tảng
củng cố tăng trưởng cao bền vững của khu vực. Hầu hết các
quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng đều giảm phụ
thuộc tài chính từ bên ngoài và tăng cường ổn định tài chính
tổng thể của quốc gia với các nguyên tắc và chính sách kinh tế
vĩ mô hợp lý, quy chế tài chính hiệu quả, tỷ giá hối đoái linh
hoạt, dự trữ ngoại hối đầy đủ và hợp tác tài chính khu vực chặt
chẽ hơn. Song song với các điều kiện bên ngoài tích cực, những
cải cách này đã giúp các nền kinh tế châu Á trở nên mạnh mẽ
hơn sau khủng hoảng và có được mức tăng trưởng kinh tế cao
cho đến trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

10.6. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và các biện pháp
ứng phó

Giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu là thời kỳ căng
thẳng cực độ trên thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng
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toàn cầu. Chất xúc tác ban đầu gây ra cú sốc toàn cầu này là
một cuộc khủng hoảng của thị trường vay thế chấp dưới chuẩn
của Mỹ vào năm 2007. Sau sự sụp đổ của Lehman Brothers -
một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới, tháng
9/2008, cuộc khủng hoảng đã nhanh chóng bùng phát. Ở thời
điểm tồi tệ nhất, tổng sản lượng toàn cầu giảm 0,1% trong năm
2009, đảo ngược chiều từ tăng trưởng 3,0% trong năm 2008. Sự
sụt giảm về nhu cầu trên toàn thế giới cũng ảnh hưởng đến thị
trường hàng hóa, với giá dầu quốc tế giảm 36% trong năm
2008-2009.

Có cả các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô gây ra cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu này. Về kinh tế vĩ mô, tình trạng méo
mó kinh tế và tài chính trở nên nghiêm trọng hơn do giá tài
sản tăng và ngày càng mất cân đối tài khoản vãng lai trong
giai đoạn mà kinh tế vĩ mô của Mỹ tương đối ổn định - thời kỳ
mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ gọi là “Đại ôn hòa” (từ khoảng
giữa những năm 1980 đến mùa hè năm 2007). Trong giai đoạn
này, Mỹ và một số nước châu Âu có mức tăng trưởng tương
đối ổn định với lạm phát và lãi suất thấp so với các thập kỷ
trước. Điều này khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục
chấp nhận rủi ro, sử dụng đòn bẩy và tín dụng nhiều hơn.
Đồng thời, có những bất cập hiện hữu trong hệ thống tài chính,
quy định và giám sát, ví dụ như các vấn đề liên quan đến hoạt
động vay thế chấp dưới chuẩn.

Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu đã khiến cộng đồng quốc tế xích lại gần nhau, đáng
chú ý là thông qua G20 - được mở rộng từ các quốc gia thuộc
Nhóm G7 bằng cách thêm vào các nền kinh tế mới nổi và
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Ôxtrâylia5. Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 đầu tiên ở Washington,
DC vào tháng 11/2008, các thành viên công khai thừa nhận trách
nhiệm về pháp lý và giám sát của mình, đồng thời cho rằng “các
nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và giám sát ở một
số nước tiên tiến đã không đánh giá đúng mức và giải quyết
kịp thời mức độ rủi ro ngày càng cao trên thị trường tài chính,
không theo kịp những đổi mới tài chính hoặc không lường
trước các hệ quả mang tính hệ thống của những hành động
pháp lý trong nước”.

Các hành động của G20 trải dài trên nhiều lĩnh vực, một
số tập trung vào ứng phó ngay lập tức với cuộc khủng hoảng
trong khi một số khác tập trung vào phòng ngừa khủng hoảng
trong tương lai. Có thể tóm tắt các biện pháp ứng phó toàn cầu
thành 5 điểm chính6.

Đầu tiên phải kể đến hành động cấp bách để ổn định hóa
hệ thống tài chính toàn cầu. Các nước G7 đã thông qua kế hoạch
hành động khẩn cấp tại cuộc họp tháng 10/2008 tại Washington,
DC, được tổ chức ngay sau khi sự sụp đổ của Lehman Brothers

5. Khuôn khổ G20 được giới thiệu lần đầu tiên tại cuộc họp của các bộ
trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương vào tháng 9/1999 sau
sự kiện khủng hoảng kinh tế châu Á. Nhóm G7 (Canađa, Pháp, Đức, Italia,
Nhật Bản, Anh và Mỹ) đã quyết định khuôn khổ mở rộng mới với niềm tin
rằng các vấn đề kinh tế toàn cầu sẽ không được thảo luận một cách hiệu quả
nếu không có sự tham gia của các nền kinh tế mới nổi. G20 bao gồm G7 và
Ôxtrâylia, Ấn Độ, Inđônêxia, Trung Quốc và Hàn Quốc (từ châu Á và Thái
Bình Dương), cũng như Áchentina, Braxin, Mêhicô, Liên bang Nga, Arập
Xêút, Nam Phi, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.

6. Nakao, T. 2010. Response to the Global Financial Crisis and Future
Policy  Challenges. Bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề do Harvard Law School
and the International House of Japan đồng tổ chức. Hakone. 23 October.
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gây ra khủng hoảng. Theo kế hoạch, các hành động của chính
phủ bao gồm các ngân hàng trung ương cung cấp nguồn cung
thanh khoản lớn, mở rộng bảo hiểm tiền gửi, bảo lãnh các
khoản nợ ngân hàng, bơm vốn bằng cách sử dụng quỹ công,
tách tài sản độc hại ra khỏi bảng cân đối kế toán và chính phủ
nắm quyền kiểm soát các tổ chức tài chính đang gặp khó khăn.

Thứ hai, cộng đồng quốc tế đã phối hợp chặt chẽ với nhau
trong việc thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô để ứng phó
với sụt giảm nhu cầu trên toàn thế giới. Tháng 02/2009, khi các
bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các
nước G7 họp tại Roma, suy thoái kinh tế đã trở nên rất nghiêm
trọng, đặc biệt tại các nước tiên tiến. Thương mại quốc tế giảm,
sản xuất sụt giảm và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng nhanh chóng.
Các chính phủ đã đồng ý phối hợp thực hiện các chính sách tài
khóa mở rộng và chính sách tiền tệ thích ứng, bao gồm cả các
biện pháp tiền tệ trái với thông lệ như nới lỏng định lượng quy
mô lớn. Hy vọng rằng, các hành động đồng thời, hài hòa sẽ tạo
ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn và hiệu quả hơn so với việc các
quốc gia hành động riêng lẻ. Cách tiếp cận này cũng sẽ ngăn
chặn việc “ăn theo” thành quả từ chính sách của nước khác.

Thứ ba, cần hỗ trợ các nước đang phát triển có thể bị ảnh
hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhiều nước
đang phát triển đã duy trì được tốc độ tăng trưởng cao trước
cuộc khủng hoảng với các chính sách kinh tế vĩ mô thận trọng
và mở rộng dòng vốn toàn cầu. Tuy nhiên, khả năng đảo chiều
của dòng vốn, khối lượng giao dịch thấp hơn và sụt giảm niềm
tin trong khủng hoảng có nguy cơ làm giảm mạnh tăng trưởng.
Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ hai tại London vào tháng
4/2009 đã thống nhất huy động vốn từ các tổ chức tài chính quốc
tế như IMF, WB và ADB, cùng hỗ trợ song phương từ các nước
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tiên tiến để hỗ trợ các nước đang phát triển về thương mại, phát
triển cơ sở hạ tầng và kích thích kinh tế. Việc hỗ trợ các nước
đang phát triển cũng là biện pháp giảm nhẹ sự giảm trong
thương mại quốc tế và giúp các nước tiên tiến phục hồi.

Thứ tư, khi cuộc thảo luận chuyển từ ứng phó khủng
hoảng sang phòng ngừa khủng hoảng, các chính sách tăng
cường điều tiết và giám sát ngành tài chính đã được thông qua.
Các chính sách này bao gồm các quy định về an toàn vốn, tính
thanh khoản và sử dụng đòn bẩy, các quy định nghiêm ngặt
hơn của các tổ chức tài chính “có tầm quan trọng mang tính hệ
thống”, giải pháp ngân hàng xuyên biên giới, đánh giá của các
cơ quan xếp hạng tín dụng và việc thanh toán bù trừ trung tâm
đối với các thị trường phái sinh phi tập trung (OCT).

Thứ năm, để ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng trong
tương lai, các tổ chức tài chính quốc tế cần phải được cải cách.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhất trí: (i) tăng nguồn tài chính
của IMF, WB và các ngân hàng phát triển đa phương khác như
ADB; (ii) tăng cường quản trị của các tổ chức này; (iii) dùng G20
làm diễn đàn hàng đầu cho hợp tác kinh tế quốc tế; và (iv) củng
cố Ủy ban ổn định tài chính bao gồm các bộ tài chính, cơ quan
quản lý tài chính và ngân hàng trung ương.

Nhiều hành động đã được thực hiện nhằm ngăn chặn các
cuộc khủng hoảng trong tương lai7. Là một trong những biện
pháp để củng cố mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu, hạn mức
tín dụng linh hoạt của IMF (FCL) được điều chỉnh, bao gồm kéo
dài thời gian đáo hạn và loại bỏ hạn mức trần. Hạn mức tín dụng

7. Xem tài liệu Nakao, T. 2012. Challenges in International Finance and
Japan’s Responses. Bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về tài chính quốc tế
do Institute for International Monetary Affairs tổ chức. Tokyo. 15 tháng 3.
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phòng ngừa của IMF (PCL) cũng được tạo lập vào tháng 8/2010
như là một công cụ phòng ngừa mới8.

ADB cũng tăng cường bộ công cụ ứng phó khủng hoảng
khi đối mặt với các thách thức của cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu. ADB chủ yếu cung cấp vốn vay thông qua các khoản
vay từ Quỹ hỗ trợ nghịch chu kỳ (CSF) để hỗ trợ các khoản chi
tiêu tài chính nghịch chu kỳ cụ thể. Trong năm 2009, ADB đã
cung cấp các khoản vay CSF trị giá 500 triệu USD mỗi khoản cho
Bănglađét, Inđônêxia, Cadắcxtan, Philíppin và Việt Nam. ADB
cũng mở rộng Chương trình Tài trợ thương mại quốc tế nhằm
duy trì hoạt động thương mại quốc tế của các doanh nghiệp vừa
và nhỏ bằng cách cho các ngân hàng thương mại tại 16 quốc gia
thành viên vay vốn để giải quyết tình trạng thiếu thanh khoản
đồng đôla Mỹ. Sau đó, vào những năm 2010, ADB lại sử dụng
CSF khi giá cả hàng hóa ở các nước Adécbaigian và Cadắcxtan
bị sụt giảm mạnh.

Việc tăng cường mạng lưới an toàn tài chính khu vực cũng
trở thành một phần quan trọng của quản trị toàn cầu và kiến
trúc tài chính toàn cầu. Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến
Chiềng Mai đã được tăng cường với việc thành lập Văn phòng
nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 vào năm 2011 để giám sát
vĩ mô. Bên cạnh đó, các nước châu Á cũng tích cực tiến hành

8. FCL được thiết lập vào tháng 3/2019 cho các chương trình được IMF
hỗ trợ. Các quốc gia có nền tảng chính sách và khung chính sách tốt có thể
truy cập vào FCL với khả năng dự đoán và hiệu quả được nâng cấp vào
tháng 8/2010. Đối với PCL, điều này cho phép các quốc gia có cơ sở chính
sách và khung chính sách hợp lý, nhưng tồn tại các yếu kém ở mức vừa phải,
được hưởng lợi từ các điều khoản thanh khoản phòng ngừa của IMF (IMF.
2010. The Fund’s Mandate-The Future Financing Role: Revised Reform Proposals.
August. Washington, DC).
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các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương để ổn định căng
thẳng trên thị trường tài chính và tỷ giá hối đoái: Nhật Bản, Hàn
Quốc và Xingapo đã ký kết các thỏa thuận để thiết lập các kênh
hoán đổi tiền tệ với Mỹ trong năm 2008; Inđônêxia cũng làm
tương tự với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc vào năm 2013.
Hàn Quốc cũng đã sử dụng các thỏa thuận hoán đổi song
phương với Nhật Bản và Trung Quốc.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ở các
nước châu Á nhẹ hơn hẳn so với các nền kinh tế tiên tiến và
nhiều khu vực khác trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng và sự ổn
định tài chính ở khu vực châu Á đang phát triển chỉ bị gián
đoạn trong một thời gian ngắn. Năm 2009, khi mà GDP của các
nền kinh tế tiên tiến tiếp tục thu hẹp, giảm 3,3%, khu vực châu
Á đang phát triển đã phục hồi nhanh chóng với mức tăng
trưởng trung bình 6,1%9.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998,
các nhà hoạch định chính sách của châu Á đã theo đuổi các
chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý và tiến hành cải cách cơ cấu
toàn diện. Các chính sách an toàn vĩ mô được triển khai sau
cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã giúp tăng cường khả
năng phục hồi của châu Á, tạo điều kiện cho khu vực chống
chọi với cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong
thập kỷ vừa qua, châu Á đã áp dụng nhiều chính sách an toàn
vĩ mô hơn bất kỳ khu vực nào khác. Quan trọng nhất phải kể

9. Global and advanced economy GDP data plus international oil
prices from IMF. World Economic Outlook Database. https://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/download.aspx (truy cập ngày
20/8/2019); Developing Asia data from ADB. 2013. Asian Development
Outlook 2013: Asia’s Energy Challenge. Manila.
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đến là tỷ lệ cho vay trên giá trị tại các ngân hàng khi cho vay mua
nhà, lập mức trần về tỷ lệ nợ trên thu nhập và rủi ro ngoại hối10.

10.7. Triển vọng

Một bài học quan trọng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn
cầu là việc đổi mới nhận thức về tầm quan trọng của các chính
phủ trong vai trò là người bảo vệ cuối cùng cho sự ổn định kinh
tế và tài chính. Chính phủ là cơ quan duy nhất có khả năng huy
động các nguồn thu từ thuế dựa trên các quy trình dân chủ, hợp
pháp và thực thi các quy định tài chính với các chế tài, hình phạt
liên quan. Bên cạnh những thất bại của chính phủ (sai lầm về
chính sách kinh tế vĩ mô, quản lý quá chặt hoặc quá lỏng lẻo và
các mặt quản lý thiếu hiệu quả khác), cũng xảy ra những tình
huống thị trường vượt quá mức an toàn như việc chấp nhận rủi
ro và sử dụng đòn bẩy quá mức.

Trong thời gian tới, châu Á sẽ còn phải đối mặt với một số
thách thức lớn về chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng.

Thứ nhất, các nền kinh tế châu Á nên tăng cường củng cố
tài chính công. Các biện pháp kích thích tài khóa sau khi xảy ra
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm suy yếu cán cân tài
khóa và nhiều nền kinh tế phải xây dựng lại tấm đệm bảo vệ để
phòng ngừa trước các cú sốc trong tương lai. Các nước cũng có
thể tiến gần hơn đến việc thực hiện chính sách tài khóa nghịch
chu kỳ. Ví dụ, các nước có thể tăng cường sử dụng mạng lưới
an sinh xã hội (như bảo hiểm thất nghiệp), hoạt động như các
cơ chế tự ổn định. Các quốc gia có tỷ lệ thu thuế trên GDP thấp
nên mở rộng cơ sở thuế, tăng mức thuế một cách phù hợp và tăng

10.  Khan, F., A. Ramayandi, and M. Schröder. Forthcoming. Conditions
for Effective Macroprudential Policy Interventions. ADB Economics Working
Paper Series. Manila: ADB.
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cường thực hiện việc thu thuế. Ngoài ra, các nhà hoạch định
chính sách cũng nên quan tâm đến các thách thức trong dài hạn
của biến đổi khí hậu, công bằng xã hội và già hóa dân số vì
những vấn đề này có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của các
nước.

Thứ hai, việc có một chính sách tiền tệ độc lập và hệ thống
tỷ giá hối đoái linh hoạt vẫn rất quan trọng đối với việc ổn định
kinh tế vĩ mô. Những điều này đã giúp khu vực vượt qua nhiều
cú sốc khác nhau trong 2 thập kỷ qua.

Thứ ba, các nhà hoạch định chính sách nên tiếp tục sử
dụng các biện pháp quản lý dòng vốn và các chính sách an
toàn vĩ mô khi thích hợp. Rõ ràng là các chính sách kinh tế vĩ
mô thông thường không đủ để bảo đảm sự ổn định tài chính.
Chính sách tiền tệ thường là một công cụ “cùn” để giải quyết
các vấn đề như bong bóng tài sản. Ngoài ra, các yếu tố bên
ngoài có thể gây ra dịch chuyển dòng vốn và sự biến động của
tỷ giá hối đoái.

Thứ tư, các cơ quan quản lý tài chính cần ứng phó với bối
cảnh ngành dịch vụ tài chính đang thay đổi liên tục và phát
triển theo những cách thức phi truyền thống và đầy sáng tạo,
bao gồm việc mở rộng các dịch vụ mới của các tổ chức tài chính
phi ngân hàng thông qua việc áp dụng công nghệ mới. Các cuộc
khủng hoảng tài chính ở châu Á đã chỉ ra mối quan hệ mật thiết
giữa hệ thống tài chính và nền kinh tế thực, đồng thời tái khẳng
định sự mong manh của một hệ thống tài chính được quản lý
không đầy đủ. Một trong những yếu tố gây ra vấn đề này là
hoạt động của các “ngân hàng bóng tối” (shadow banking).

Thứ năm, các nhà hoạch định chính sách cần phối hợp hơn
nữa trong việc thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ, tỷ giá
hối đoái và chính sách tài chính - cùng với các chính sách bao
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trùm về thương mại và tính cạnh tranh - nhằm tăng cường hiệu
quả, hướng tới nhiều mục tiêu như bình ổn giá, tạo việc làm, có
một hệ thống tài chính vững mạnh và cân bằng cán cân thanh toán.

Thứ sáu, cần tăng cường đối thoại và phối hợp chính sách
giữa các quốc gia trong khu vực khi tình trạng kinh tế và chính
sách lan tỏa qua biên giới thông qua các kênh thương mại, tài
chính và tâm lý thị trường. Các nhà hoạch định chính sách nên
hợp tác để giảm thiểu khả năng bị ảnh hưởng cả trong thời kỳ
bình thường hay thời kỳ khủng hoảng.

Cuối cùng, khi các nền kinh tế trong khu vực và thế giới
đối mặt với nhiều thách thức mới, bao gồm cả những tác động
tiềm tàng từ công nghệ kỹ thuật số, các nhà hoạch định chính
sách nên phản ứng một cách thận trọng và nhanh chóng. Họ
cũng có thể tiếp tục học hỏi từ lịch sử và nhanh chóng chuyển
hướng nếu nhận ra sai lầm.



CHƯƠNG 11

GIẢM NGHÈO VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP

11.1. Giới thiệu

Trong vòng nửa thế kỷ qua, tỷ lệ nghèo đói đã giảm đáng
kể ở khu vực châu Á đang phát triển. Điều này không chỉ giúp
cải thiện phúc lợi của người dân mà còn tạo ra một môi trường
ổn định cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Từ năm 1981 đến 2015, tỷ lệ dân số của khu vực châu Á
đang phát triển sống dưới mức nghèo khổ theo chuẩn quốc tế
1,90 USD/ngày (theo ngang giá sức mua năm 2011) đã giảm từ
68% (1,6 tỷ người trên 2,4 tỷ người) xuống còn 7% (264 triệu
người trên 3,8 tỷ người). Khu vực châu Á đóng góp nhiều nhất
vào giảm nghèo toàn cầu. Theo dự báo của Ngân hàng Phát
triển Châu Á (ADB), khu vực châu Á đang phát triển có thể xóa
nghèo cùng cực vào năm 2025 nếu quỹ đạo tăng trưởng gần đây
được duy trì1. Theo chuẩn nghèo quốc gia 3,20 USD/ngày được
áp dụng ở các nước thu nhập trung bình thấp, tỷ lệ nghèo của
khu vực sẽ giảm từ 29% xuống 13% trong giai đoạn 2015-2025.

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng là động lực chính giúp
giảm nghèo ở châu Á bằng cách tạo ra việc làm có chất lượng

1. Theo các dự báo của ADB, mức nghèo cùng cực 1,90 USD/ngày của
khu vực châu Á đang phát triển sẽ giảm xuống 3% trước năm 2020 và 1%
trước năm 2025.
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tốt hơn cho người nghèo. Đồng thời, các chính sách như cải cách
đất đai; sử dụng công nghệ Cách mạng Xanh; mở cửa cho
thương mại và đầu tư; triển khai các chương trình giáo dục và
y tế; và các biện pháp mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài
chính, cơ sở hạ tầng và thị trường đã giúp nâng cao khả năng
tạo thu nhập của người dân, bao gồm các hộ nghèo và có thu
nhập thấp.

Tuy nhiên, tiến bộ của khu vực châu Á đang phát triển
trong việc cải thiện phân phối thu nhập là không đồng đều.
Trong các thập niên 1960-1980, hầu hết các nền kinh tế đang
phát triển tại châu Á đều giữ được tình trạng bất bình đẳng thu
nhập ở mức ổn định, bất kể mức độ ban đầu, mặc dù có sự khác
biệt lớn trong tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhiều nền kinh tế ở
Đông Á và Đông Nam Á tăng trưởng nhanh, trong khi bất bình
đẳng thu nhập vẫn không đổi hoặc thậm chí giảm đi phần nào -
một mô hình được gọi là “tăng trưởng đi kèm với công bằng”,
do sự mở rộng của hoạt động xuất khẩu những sản phẩm thâm
dụng lao động và các chính sách đi kèm. Trong cùng thời kỳ,
mức độ bất bình đẳng thu nhập của các nước Nam Á vẫn ổn
định với tốc độ tăng trưởng chậm.

Kể từ thập niên 1990, tăng trưởng nhanh và giảm nghèo
đi kèm với tình trạng bất bình đẳng thu nhập gia tăng ở nhiều
nước châu Á. Tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa đã dẫn đến sự
chênh lệch ngày càng tăng trong mức tiền lương giữa người lao
động có tay nghề và người lao động có tay nghề kém hơn, mặc
dù thu nhập của cả hai đối tượng lao động này đều gia tăng.
Thu nhập của các quốc gia này cũng tăng từ hoạt động đầu tư
nguồn vốn hơn là từ khai thác sức lao động của nhân công. Hơn
nữa, tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa đã tạo cơ hội cho các doanh
nghiệp thu lợi từ “hiệu ứng người tiên phong”, và chủ sở hữu của
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những bất động sản lớn ở các địa điểm đắc địa mới phát triển
được hưởng lợi từ việc giá đất tăng. Khoảng cách thu nhập giữa
nông thôn và thành thị, chênh lệch thu nhập giữa các khu vực
và sự không đồng đều trong việc tiếp cận các cơ hội ngày càng
gia tăng cũng góp phần làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập.
Để ứng phó, khu vực châu Á đang phát triển đã đưa ra các
chính sách lớn trong thập niên gần đây để chia sẻ rộng rãi hơn
các lợi ích từ tăng trưởng kinh tế.

Chương 11 khảo sát những kinh nghiệm giảm nghèo và
những thay đổi về phân phối thu nhập trong nửa thế kỷ qua
của khu vực châu Á đang phát triển. Mục 11.2 thảo luận cách
tiếp cận của châu Á khi giải quyết vấn đề nghèo đói và bất bình
đẳng. Mục 11.3 đánh giá thành công của châu Á trong giảm
nghèo. Mục 11.4 mô tả kinh nghiệm về bất bình đẳng dai dẳng
trong các thập niên 1960-1980. Mục 11.5 xem xét lý do vì sao bất
bình đẳng thu nhập lại lan rộng ở nhiều quốc gia kể từ thập
niên 1990. Mục 11.6 xem xét có thể áp dụng những chính sách
nào để giải quyết vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập
trong tương lai.

11.2. Cách tiếp cận của châu Á khi giải quyết vấn đề nghèo
đói và bất bình đẳng

Tại sao giảm nghèo và bất bình đẳng lại quan trọng?

Tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và phân phối thu nhập
là những khía cạnh quan trọng nhất của tiến trình phát triển, vì
chúng quyết định sự giàu có của người dân và sự thịnh vượng
của một quốc gia. Xóa đói giảm nghèo và phân phối thu nhập
công bằng bao gồm cả giá trị nội tại và giá trị phương tiện. Giá
trị nội tại dựa trên công lý, công bằng và quyền con người như
mục tiêu mong muốn mà xã hội loài người theo đuổi. Con người
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cũng mong muốn được sống trong các xã hội ít có tình trạng
thiếu thốn, nghèo đói và bất bình đẳng hơn. Ý tưởng về sự bác
ái này là điểm nổi bật trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Giá
trị phương tiện liên quan đến tầm quan trọng của giảm nghèo
và phân phối thu nhập công bằng để duy trì tăng trưởng.
Không thể duy trì tăng trưởng nếu lợi ích không được chia sẻ
rộng rãi.

Cụ thể hơn, nghèo đói và bất bình đẳng cao liên tục có thể
làm suy yếu tăng trưởng thông qua một số kênh. Một là hạn
chế nền kinh tế đạt được tiềm năng phát triển đầy đủ, vì các hộ
nghèo và thu nhập thấp có ít nguồn lực và cơ hội hơn, ít có khả
năng đầu tư vào tư liệu sản xuất và nhân lực. Một kênh khác là
kìm hãm sự phát triển của tầng lớp trung lưu, nguồn tiêu thụ
nội địa chính. Một kênh nữa là tạo ra căng thẳng xã hội và xung
đột, gây bất lợi cho tăng trưởng bền vững. Cuối cùng, nghèo
đói và bất bình đẳng cao có thể làm suy yếu chất lượng của các
tổ chức bằng cách dẫn đến tình trạng “ưu ái giới tinh hoa” (ví
dụ như các quy định và dịch vụ công thiên vị những người có
quyền lực), hoặc bằng cách thúc ép các chính trị gia ban hành
các chính sách dân túy thường xuyên bóp méo tài nguyên phân
bổ và cản trở sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô.

Nghèo đói thường được đo lường bằng số người hoặc tỷ
lệ dân số thuộc các hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu
người hoặc chi tiêu tiêu dùng dưới ngưỡng hoặc chuẩn nghèo.
Chương này sử dụng hai loại chuẩn nghèo. Một là chuẩn nghèo
quốc tế. Chuẩn này hữu ích cho việc so sánh mức nghèo giữa
các quốc gia. Một ví dụ nổi bật là ngưỡng 1,90 USD/ngày/người
(theo ngang giá sức mua năm 2011) được cộng đồng quốc tế sử
dụng để đo lường mức độ nghèo đói cùng cực. Chuẩn nghèo
này phản ánh mức chi tiêu cần thiết đáp ứng nhu cầu thực
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phẩm và phi thực phẩm tối thiểu của một người. Hai là chuẩn
nghèo quốc gia được thiết lập bởi các quốc gia riêng lẻ. Chuẩn
nghèo quốc gia thường đại diện cho các mức tiêu dùng và/hoặc
thu nhập khác nhau và thường được sử dụng để phân tích mức
nghèo cụ thể theo quốc gia. Một lợi thế chính của chuẩn nghèo
ước tính dựa theo chuẩn nghèo quốc gia là thường có số liệu
sẵn trong thời gian dài.

Mặt khác, bất bình đẳng thu nhập đề cập cách thu nhập
được phân phối giữa các cá nhân hoặc hộ gia đình. Một thước
đo bất bình đẳng thu nhập thường được sử dụng là hệ số Gini.
Hệ số Gini bằng 0 khi mọi người đều có cùng mức thu nhập
trong xã hội, nghĩa là bình đẳng hoàn hảo và bằng 100 khi tất
cả thu nhập đều thuộc về một người, nghĩa là bất bình đẳng
hoàn hảo. Các thước đo được sử dụng rộng rãi khác là tỷ lệ thu
nhập (hoặc tài sản) của 1%, 5%, 10% hoặc 20% người giàu nhất
trong tổng dân số; tỷ lệ thu nhập (hoặc tài sản) của 1%, 5%, 10%
hoặc 20% những người nghèo nhất; hoặc tỷ lệ giữa hai nhóm
này. Bất bình đẳng thu nhập có thể được đo lường trên cơ sở
trước thuế và trước trợ cấp thu nhập, trong đó ghi nhận sự bất
bình đẳng trong thu nhập trên thị trường, hoặc trên cơ sở sau
thuế và sau trợ cấp thu nhập, kết hợp hoạt động phân phối lại
thu nhập của chính phủ.

Mặc dù dữ liệu về phân phối thu nhập cá nhân hoặc hộ
gia đình trong một quốc gia là nguồn thông tin tự nhiên để ước
tính bất bình đẳng thu nhập, tuy nhiên ở nhiều nước đang phát
triển không có sẵn thông tin, và do đó thường sử dụng dữ liệu
về chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình. Ngoài ra còn có một lập
luận ủng hộ việc đo lường sự bất bình đẳng về chi tiêu tiêu
dùng vì tiêu dùng có liên quan chặt chẽ hơn đến tình trạng giàu
có của con người. Hơn nữa, trong các xã hội có tình trạng già hóa
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dân số, một biện pháp đo lường bất bình đẳng dựa trên tiêu
dùng có thể ghi nhận tốt hơn sự bất bình đẳng thực sự vì thu
nhập của các cá nhân và hộ gia đình sẽ giảm khi họ già đi, ngay
cả khi họ chi tiêu tiêu dùng nhiều hơn từ nguồn tài sản của họ
trước đây.

Mặc dù nghèo đói và bất bình đẳng là những khái niệm
riêng biệt, nhưng chúng có liên quan với nhau cũng như với mô
hình tăng trưởng kinh tế. Trong khi bất bình đẳng liên quan
đến phân phối thu nhập của toàn dân, thì nghèo đói tập trung
vào phần dưới cùng của phân phối, đặc biệt là những người
nằm dưới mức nghèo khổ. Chẳng hạn, khi tăng trưởng tạo ra
nhiều việc làm cho người nghèo, cả hai tình trạng nghèo đói và
bất bình đẳng thu nhập sẽ giảm. Ngược lại, khi tăng trưởng
được thúc đẩy bởi sản xuất thâm dụng kỹ năng và vốn, thu
nhập của những người có kỹ năng và vốn có thể tăng cao hơn,
dẫn đến gia tăng bất bình đẳng thu nhập. Trong những tình
huống này, nghèo đói vẫn có thể giảm khi lợi ích của tăng
trưởng được phân bố nhỏ giọt. Như được chứng minh ở phần
dưới, châu Á đã chứng kiến cả hai mô hình theo thời gian.

Người ta thường cho rằng sự bất bình đẳng thu nhập của
một quốc gia có liên quan đến giai đoạn phát triển của quốc gia
đó. Theo giả thuyết Kuznets2, bất bình đẳng thu nhập của một
quốc gia có thể sẽ tăng lên trong giai đoạn phát triển ban đầu, ổn
định khi thu nhập đạt đến một mức nhất định và giảm xuống khi
đất nước trở nên phát triển hơn (“đường cong chữ U ngược”).

Có thể có một số lý do giải thích cho đường cong chữ U
ngược này. Kuznets lưu ý rằng đô thị hóa ban đầu có thể làm

2. Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. American
Economic Review. 45 (March). pp. 1-28.



GIẢM NGHÈO VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP  503

gia tăng bất bình đẳng thu nhập của một quốc gia khi người lao
động bắt đầu chuyển sang các ngành công nghiệp và dịch vụ ở
đô thị có thu nhập cao hơn - rời khỏi khu vực nông nghiệp
truyền thống ở nông thôn có thu nhập thấp hơn và bình đẳng
hơn. Điều này đặc biệt xảy ra khi có nhiều lao động dư thừa ở
khu vực nông thôn (Chương 3). Những người khác lưu ý rằng
sự cất cánh của nền kinh tế thường bắt đầu với một số ít doanh
nghiệp đầu tư vào công nghệ mới, tư liệu sản xuất và tích lũy
vốn trước khi tạo thu nhập cao hơn cho số lượng lớn dân cư.
Một số người lập luận rằng quá trình tích lũy vốn này trong giai
đoạn đầu và việc sử dụng vốn đó để đầu tư thêm vào tư liệu
sản xuất đã góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa.

Khi nhiều người chuyển từ nông nghiệp ở nông thôn có
thu nhập thấp sang các ngành công nghiệp ở đô thị có thu nhập
cao hơn, lao động dư thừa ở nông thôn trở nên cạn kiệt, dẫn
đến mức lương trả cho lao động nông thôn dần cao bằng lương
trả cho công nhân trong các ngành công nghiệp. Thu nhập của
nông dân cũng tăng vì năng suất được cải thiện liên quan đến
việc tăng thêm nhiều diện tích đất canh tác tính trên đầu người.
Quá trình đô thị hóa này và sự sụt giảm khoảng cách thu nhập
giữa nông thôn và đô thị có thể dẫn đến giảm bất bình đẳng thu
nhập chung. Hơn nữa, khi các quốc gia trở nên giàu có, bất bình
đẳng có thể giảm do sức ép chính trị đòi hỏi phân phối lại thu
nhập nhiều hơn thông qua thuế và trợ cấp thu nhập, thường
liên quan đến tầng lớp trung lưu đang mở rộng và các ý tưởng
bình đẳng hơn. Nhưng quá trình này không tự động mà đòi hỏi
phải có hành động thích hợp của chính phủ.

Giả thuyết Kuznets dựa trên dữ liệu thực nghiệm được
khảo sát chủ yếu ở Đức, Anh và Mỹ trong thời kỳ 1875-1950.
Tuy nhiên, giới nghiên cứu ghi nhận sự bất bình đẳng giảm ở Mỹ
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vào đầu thế kỷ XX (1915-1945) chủ yếu do những tác động bất
lợi của Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đại suy thoái và Chiến
tranh thế giới thứ hai đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thay vì
tuân theo quy trình trong giả thuyết Kuznets3.

Cuộc cách mạng trong tư duy về nghèo đói, bất bình đẳng và
tăng trưởng

Trong các thập niên 1950 và 1960, những quốc gia trong
khu vực châu Á đang phát triển xem việc cải thiện mức sống
cho toàn dân và xóa đói giảm nghèo là nhân tố cốt lõi của các
chiến lược và phát triển xây dựng quốc gia. Các quốc gia triển
khai giảm nghèo thông qua công nghiệp hóa và tăng trưởng
kinh tế nhanh chóng. Cách tiếp cận đó là cần thiết với tình trạng
nghèo đói phổ biến và 80-90% dân số sống dựa vào nông
nghiệp nông thôn. Ví dụ, tại Trung Quốc, Thủ tướng Chu Ân
Lai đã tuyên bố trong báo cáo của chính phủ tại Đại hội đại
biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ nhất năm 1954 rằng Trung
Quốc không thể thoát khỏi sự lạc hậu và nghèo đói nếu không
hiện đại hóa ngành công nghiệp, nông nghiệp và giao thông
vận tải. Ở Ấn Độ, dưới thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru, Kế
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1951-1956) ghi nhận tình trạng lan
rộng của nghèo đói và bất bình đẳng về thu nhập, phân chia
của cải và cơ hội làm giàu đã ảnh hưởng xấu đến đất nước và
kêu gọi có giải pháp đồng thời thúc đẩy sản xuất, xóa đói giảm
nghèo và bất bình đẳng.

Trong khi hầu hết các quốc gia nhấn mạnh công nghiệp
hóa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để xóa đói giảm nghèo, con

3. Piketty, T. 2006. The Kuznets Curve: Yesterday and Tomorrow. In
Banerjee, A. V., R. Bénabou, and D. Mookherjee, eds. Understanding Poverty.
New York: Oxford University Press. pp. 63-72.
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đường đạt được những mục tiêu này giữa các quốc gia có sự
khác nhau đáng kể. Một nhóm các quốc gia, bao gồm Mông Cổ,
Trung Quốc, Việt Nam (miền Bắc, trước năm 1975) và tất cả các
nước Trung Á (các nước cộng hòa trước đây thuộc Liên Xô
trước đây), đã áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung xã hội
chủ nghĩa với quyền sở hữu công về đất đai, nhà xưởng và tài
nguyên thiên nhiên. Mô hình này được duy trì cho đến các thập
niên 1980 hoặc 1990 khi các cải cách định hướng thị trường bắt
đầu (Chương 2).

Mặt khác, hầu hết các nước đang phát triển khác đã áp
dụng mô hình kinh tế hỗn hợp dựa vào cả lực lượng thị trường
và sự can thiệp của nhà nước vào phân bổ nguồn lực. Nhưng
trong nhóm này cũng có những biến thể lớn, đặc biệt là trong
giai đoạn đầu phát triển. Các nền kinh tế ở Nam Á (Bănglađét,
Ấn Độ, Pakixtan và Xri Lanca) nghiêng về chính sách xã hội chủ
nghĩa với sự phụ thuộc nhiều hơn vào các doanh nghiệp nhà
nước, nhà nước kiểm soát các ngành công nghiệp và định
hướng hướng nội hạn chế thương mại và đầu tư nước ngoài. Ở
một nhóm khác, nhiều nền kinh tế ở Đông Á và Đông Nam Á
nghiêng về các chính sách thân thiện với thị trường, phụ thuộc
nhiều hơn vào khu vực tư nhân và định hướng hướng ngoại
thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

Trong các nền kinh tế áp dụng mô hình kinh tế hỗn hợp,
những nỗ lực giảm nghèo thông qua tăng trưởng nhanh thường
được bổ sung bằng nhiều chương trình khác nhau để mở rộng
khả năng tiếp cận đất đai, giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng cho
dân số nói chung. Ví dụ, ở Đông Á, các chương trình cải cách
ruộng đất đã được thực hiện ở Hàn Quốc và Đài Loan (Trung
Quốc) vào cuối thập niên 1940 và đầu thập niên 1950 để phân
phối lại đất đai từ những địa chủ giàu cho những người nông dân
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nghèo không có đất. Ấn Độ và Philíppin cũng tiến hành cải cách
ruộng đất, mặc dù việc thực hiện còn hạn chế hơn (Chương 4).
Nhiều quốc gia cũng nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn
như đường sá, thủy lợi và điện khí hóa.

Trong các thập niên 1960 và 1970, đã có sự chấp nhận rộng
rãi của khu vực châu Á đang phát triển về nhu cầu của khu vực
công mở rộng khả năng tiếp cận các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe,
dinh dưỡng và giáo dục (Chương 6) - các nhân tố thúc đẩy bình
đẳng về cơ hội tiếp cận. Ví dụ, ở các nền kinh tế công nghiệp
mới, những chính sách ủng hộ thị trường và kinh doanh dẫn
đến sự tăng trưởng nhanh chóng của các ngành sản xuất thâm
dụng lao động trong hai thập niên 1960 và 1970, và việc mở
rộng giáo dục cơ bản đã trang bị cho lực lượng lao động khả
năng học hỏi các kỹ năng mà các công ty sản xuất cần, góp phần
đáng kể vào việc giảm nghèo.

Đến thập niên 1980, xuất hiện sự đồng thuận trong tư duy
phát triển toàn cầu rằng tăng trưởng sẽ được thúc đẩy tốt hơn
bằng cách tiếp cận theo định hướng thị trường (Chương 2).
Điều này hàm ý các quốc gia cần tập trung nhiều vào việc sử
dụng các nguồn lao động có sẵn hơn là việc thúc đẩy các ngành
công nghiệp thâm dụng vốn. Tư duy về giảm nghèo bắt đầu
nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng không kém. Một là thúc đẩy
tăng trưởng dựa trên thị trường nhờ vào sử dụng hiệu quả lực
lượng lao động.

Yếu tố thứ hai phù hợp với ý tưởng về “nhu cầu cơ bản
của con người” vốn phổ biến vào thời điểm đó là cung cấp các
dịch vụ công thiết yếu cho người nghèo, bao gồm giáo dục cơ
bản và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Điều này cũng bị ảnh hưởng
bởi “cách tiếp cận năng lực” được nhà kinh tế học đạt giải Nobel



GIẢM NGHÈO VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP  507

Amartya Sen phát triển4. Cách tiếp cận này được cho là đã đi xa
hơn cách dùng tổng sản phẩm trong nước (GDP) để đo lường
phúc lợi kinh tế. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “trao
quyền cho người dân” để chọn một cuộc sống mà chính họ coi
trọng. Quan trọng là con người cần tiếp cận chăm sóc sức khỏe,
giáo dục, thị trường và tài chính tốt.

Cách tiếp cận năng lực cũng truyền cảm hứng cho sự phát
triển của Chỉ số phát triển con người của Liên hợp quốc vào
năm 1990. Chỉ số này dẫn đến việc mở rộng phạm vi của định
nghĩa nghèo bao gồm cả các khía cạnh phi thu nhập. Các Mục
tiêu phát triển thiên niên kỷ được thông qua năm 2000, bao gồm
y tế, giáo dục, nước sạch, vệ sinh cá nhân và bình đẳng giới, là
mục tiêu cho giảm nghèo, trên cả mục tiêu xóa nghèo về thu
nhập. Các Mục tiêu phát triển bền vững tiếp theo được thông
qua vào năm 2015 tiếp tục mở rộng chương trình phát triển
bằng cách bổ sung các mục tiêu về hành động chống biến đổi
khí hậu, nước sạch, hệ sinh thái đất liền, các thành phố bền
vững và công việc “đàng hoàng”. Chỉ số nghèo đa chiều toàn
cầu, được Sáng kiến phát triển con người và chống nghèo đói
Oxford và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc phát triển
năm 2010, cũng nhằm mục đích đo lường mức nghèo đói dựa
trên các tiêu chí phi thu nhập.

Cách tiếp cận phát triển theo định hướng thị trường có
nghĩa tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là nếu tăng
trưởng nhanh sẽ dẫn đến giảm nghèo nhanh chóng như nhiều
người tin tưởng. Do đó, năm 1978, Trung Quốc bắt đầu chuyển
sang mô hình cho phép thị trường xác định giá, khuyến khích
phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy thương mại và đầu

4. Sen, A. 1985. Commodities and Capabilities. Amsterdam: North-Holland.
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tư nước ngoài. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu
Bình, bằng việc “cho phép một số người làm giàu trước”, sự
thay đổi chính sách này có thể mang lại thịnh vượng cho tất cả
mọi người. Sau năm 1986, Việt Nam học tập Trung Quốc. Ấn
Độ phát động các cải cách tự do hóa lớn bắt đầu từ năm 1991
về thương mại và đầu tư. Cải cách định hướng thị trường được
thực hiện ở nhiều quốc gia Nam Á, Đông Nam Á, Trung Á
khác (sau khi Liên Xô tan rã) và khu vực Thái Bình Dương
(Chương 2).

Những cải cách định hướng thị trường này đã giải phóng
động lực mạnh mẽ cho các công ty tư nhân và doanh nhân mở
rộng thương mại và đầu tư. Những cải cách giúp nhiều nước
châu Á được hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ (ví dụ, công nghệ
thông tin và truyền thông, tự động hóa), toàn cầu hóa (trong
thương mại, đầu tư và tài chính) và tăng cường trao đổi kiến
thức và ý tưởng giữa các quốc gia. Nhưng tăng trưởng và giảm
nghèo kể từ thập niên 1990 đã đi kèm với sự gia tăng bất bình
đẳng thu nhập nhanh chóng ở nhiều quốc gia. Do đó, giải quyết
bất bình đẳng thu nhập đã trở thành trọng tâm chính sách quan
trọng tại khu vực châu Á đang phát triển.

11.3. Thành công của châu Á trong giảm nghèo

Xu hướng giảm nghèo trên phạm vi rộng lớn

Có hai đợt giảm nghèo đáng kể ở châu Á trong nửa thế kỷ
qua. Đợt đầu tiên là vào các thập niên 1960, 1970 và 1980 (đặc
biệt là đầu thập niên 1980), cùng lúc với tốc độ tăng trưởng kinh
tế nhanh chóng ở các nền kinh tế công nghiệp mới và một số
nền kinh tế Đông Nam Á (xem Hình 11.1). Các nền kinh tế tăng
trưởng nhanh hơn có tỷ lệ giảm nghèo lớn hơn.
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Hình 11.1: Tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo
thập niên 1960-1980

GDP = Tổng sản phẩm trong nước; IND = Ấn Độ; INO = Inđônêxia; KOR = Hàn Quốc;
MAL = Malaixia; PAK = Pakixtan; PHI = Philíppin; SIN = Xingapo; SRI = Xri Lanca;
TAP = Đài Loan (Trung Quốc); THA = Thái Lan.
Lưu ý: Tỷ lệ nghèo được đo bằng chuẩn nghèo quốc gia.
Nguồn: Ấn Độ: Datt, G. 1998. Poverty in India and Indian States: An Update. The Indian
Journal of Labour Economics. 41 (2). pp. 191-211; Inđônêxia: Tjiptoherijanto, P., and S. Remi.
2001. Poverty and Inequality in Indonesia: Trends and Programs. Paper presented at the
International Conference on the Chinese Economy “Achieving Growth with Equity.”
Beijing. 4-6 July; Malaixia: Abhayaratne, A. 2004. Poverty Reduction Strategies in Malaysia,
1970-2000: Some Lessons; Pakixtan: Kemal, A. R. Undated. State of Poverty in Pakistan:
Overview and Trends. http://siteresources.worldbank.org/PAKISTANEXTN/Resources/pdf-
Files-in-Events/Briefing-on-PRSP/OverviewAndTrends.pdf; Philíppin: World Bank. 1995.
Philippines: A Strategy to Fight Poverty. http://documents.worldbank.org/curated/en/
340011468758997924/pdf/multi0page.pdf; Hàn Quốc: Kwon, H. J., and I. Yi. 2009. Economic
Development and Poverty Reduction in Korea: Governing Multifunctional Institutions.
Development and Change. 40. pp. 769-792; Xingapo và Xri Lanca: World Bank. 1993. The East
Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. New York: Oxford University Press; Đài
Loan (Trung Quốc): Warr, P. 2000. Poverty Reduction and Economic Growth: The Asian
Experience. Manila: Asian Development Bank; và Thái Lan: Warr, P. 2004. Globalization,
Growth, and Poverty Reduction in Thailand. ASEAN Economic Bulletin. 21 (1). 1-18.

Đợt thứ hai xảy ra từ thập niên 1980 và tiếp diễn đến hiện
nay. Làn sóng này bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều quốc
gia khác, hoàn toàn trùng khớp với thời kỳ cải cách kinh tế và
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tăng tốc trong tăng trưởng kinh tế (xem Hình 11.2). Kết quả là,
đã có sự sụt giảm mạnh cả về số lượng cũng như tỷ lệ người
nghèo (xem Bảng 11.1).

Hình 11.2: Tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo
giai đoạn 1981-2015 (dựa trên chuẩn nghèo quốc tế)

GDP = Tổng sản phẩm trong nước; BAN = Bănglađét, BHU = Butan, IND = Ấn Độ,
INO = Inđônêxia, LAO = Lào, MON = Mông Cổ, MYA = Mianma, NEP = Nêpan, PAK = Pakixtan,
PHI = Philíppin, PNG = Papua Niu Ghinê, PRC = Trung Quốc, SOL = Quần đảo Xôlômôn,
SRI = Xri Lanca, THA = Thái Lan, VAN = Vanuatu, VIE = Việt Nam.
Lưu ý: Tỷ lệ nghèo được đo bằng cách sử dụng chuẩn nghèo quốc tế - thu nhập 1,90 USD/ngày
thể hiện tình trạng nghèo cùng cực. Năm đầu là năm 1981 đối với hầu hết các nền kinh tế,
nhưng đối với Lào là năm 1984 và  đối với Quần đảo Xôlômôn là năm 1990.
Nguồn: WB. PovcalNet Database. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx
(truy cập ngày 07/11/2019); và WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.
org (truy cập ngày 02/8/2019).

Ấn Độ và Trung Quốc cùng nhau đóng góp 82% tổng mức
giảm nghèo đối với khu vực châu Á đang phát triển từ năm
1981 đến 2015. Đối với toàn bộ khu vực châu Á đang phát triển,
68% dân số (1,6 tỷ người) sống dưới mức nghèo 1,90 USD/ngày
trong năm 1981. Năm 2015, tỷ lệ nghèo cùng cực đã giảm xuống
còn khoảng 7% (tương đương 264 triệu người).
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Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở châu Á trong những thập
niên qua cũng đi kèm với sự xuất hiện của một tầng lớp trung
lưu khá lớn5.

Nếu xác định tầng lớp trung lưu là các hộ gia đình có chi
tiêu bình quân đầu người từ 3,20 USD/ngày đến 32 USD/ngày
(năm 2011), chỉ 13% dân số khu vực châu Á đang phát triển có
thể được coi là tầng lớp trung lưu vào năm 19816. Năm 2015,
con số này đã tăng lên gần 69% dân số. Chi tiêu tiêu dùng ở
khu vực châu Á đang phát triển tăng nhanh phản ánh tầng lớp
trung lưu ngày càng nhiều, hỗ trợ cho tăng trưởng khu vực và
toàn cầu7.

Kinh nghiệm của các nước trong công cuộc giảm nghèo

Nhiều ví dụ từ các quốc gia cũng cho thấy rõ hơn tầm
quan trọng của tăng trưởng kinh tế đối với giảm nghèo.

Hàn Quốc là một trong những câu chuyện thành công nổi
tiếng nhất về giảm nghèo. Nền kinh tế Hàn Quốc thuộc nhóm
các nước nghèo nhất thập niên 1950 với hầu hết người dân sống
dựa vào nông nghiệp. Nạn đói và thiếu thốn nhu yếu phẩm lan
rộng với phần lớn cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong chiến tranh
Triều Tiên 1950-1953. Thậm chí đến giữa thập niên 1960, ước tính

5. ADB. 2010. Key Indicators for Asia and the Pacific 2010: Asia’s Emerging
Middle Class: Past, Present, and Future. Manila.

6.Ước tính của ADB dựa trên cơ sở dữ liệu PovcalNet của 29 nền kinh
tế đang phát triển ở châu Á trong các năm 1981 và 2015. Phạm vi 3,20-32
USD/ngày theo tỷ lệ ngang giá sức mua năm 2011 ít nhiều tương đương với
phạm vi 2-20 USD/ngày trong năm 2005, được ADB sử dụng khi ước tính
quy mô của tầng lớp trung lưu trong Key Indicators for Asia and the Pacific 2010.

7. ADB. 2019. Asian Development Outlook 2019 Update: Fostering Growth
and Inclusion in Asia’s Cities. Manila.
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khoảng 60-70% dân số vẫn sống dưới mức chuẩn nghèo quốc
gia. Trong ba thập kỷ sau đó, GDP của Hàn Quốc tăng trưởng
khoảng 10% mỗi năm và đến giữa thập niên 1990, tỷ lệ nghèo
tuyệt đối đã giảm xuống còn 3,4%. Sự suy giảm tỷ lệ nghèo khó
đi kèm với những lợi ích đáng kể trong công cuộc phát triển
con người8.

Ở Trung Quốc, sau gần 30 năm kế hoạch hóa tập trung
kiểu Liên Xô, tỷ lệ nghèo cùng cực theo chuẩn nghèo quốc tế
1,90 USD/ngày vẫn ở mức 88,1% vào năm 1981 (xem Bảng 11.1).
Nhưng 40 năm cải cách sau đó đã dẫn đến tăng trưởng kinh tế
nhanh chóng (gần 10% mỗi năm) và giảm đáng kể tỷ lệ nghèo
(xuống còn 0,7%). Một nửa của sự sụt giảm này xảy ra trước
năm 1995, trùng với những cải cách lớn trong nông nghiệp.
Những cải cách này bao gồm sự ra đời của cơ chế khoán trách
nhiệm đến hộ gia đình vào thời kỳ 1978-1984 và các đợt tự do
hóa giá cả nông sản, giúp tăng đáng kể thu nhập của các hộ gia
đình nông nghiệp. Đồng thời, thu nhập ở nông thôn cũng tăng
do chuyển dịch lao động dư thừa từ nông nghiệp sang ngành
sản xuất và dịch vụ.

Tại Việt Nam, tỷ lệ nghèo đói cùng cực đã giảm từ 76,3%
năm 1981 xuống còn 2,4% vào năm 2015, với những lý do cơ
bản tương tự như Trung Quốc. Những cải cách kinh tế, bắt đầu
từ năm 1986 và được tăng tốc từ năm 1989, ban đầu cũng tập
trung vào nông nghiệp thông qua việc phi tập thể hóa, cải cách
ruộng đất và kiểm soát giá cả. Một ngành hưởng lợi chính từ
những cải cách này là sản xuất lúa gạo. Việt Nam nhanh chóng

8. Henderson, J., et al. 2002. Economic Governance and Poverty
Reduction in South Korea. Working Paper. 439. Manchester Business School.
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trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới sau nhiều năm
nhập khẩu gạo. Cải cách làm tăng thu nhập của nông dân ở
nông thôn, dẫn đến tỷ lệ nghèo giảm mạnh. Khi các cải cách mở
rộng đến khu vực đô thị và ngành công nghiệp, chúng tạo ra việc
làm cho người dân thành thị và lao động dư thừa ở nông thôn.

Ở Inđônêxia, tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia đã
giảm từ 60% xuống 15% từ năm 1970 đến 1990. Mức giảm này
được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ (trung bình
6,6%/năm), việc mở rộng nhanh chóng sản xuất thâm dụng lao
động đã hấp thụ lao động dư thừa từ nông thôn. Cuộc Cách
mạng Xanh thập niên 1970 cũng đóng một vai trò quan trọng
trong việc giảm nghèo ở nông thôn. Nhưng cuộc khủng hoảng
tài chính châu Á năm 1997-1998 đã phá vỡ quá trình giảm
nghèo. Tăng trưởng sụt giảm 13% năm 1998 dẫn đến tỷ lệ thất
nghiệp lớn và nghèo đói gia tăng từ 17,5% năm 1996 lên 23,4%
năm 1999. Với sự phục hồi kinh tế nhanh chóng từ năm 2000,
được hỗ trợ bởi các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô và cải cách
cơ cấu, công cuộc giảm nghèo đã được phục hồi. Tỷ lệ nghèo
theo chuẩn nghèo quốc gia đã giảm xuống 14% trong năm 2009
và 9% vào năm 2019.

Từ năm 1951 đến đầu thập niên 1970, Ấn Độ tăng trưởng
chậm và không ổn định với tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo quốc
gia không có xu hướng rõ rệt, dao động trong khoảng 40-60%9.
Điều này bắt đầu thay đổi từ giữa thập niên 1970, đầu tiên là
kết quả từ những tác động của Cách mạng Xanh, sau đó là do
tăng trưởng ổn định hơn và cao hơn khi các cải cách thương

9. Panagariya, A. 2008. India: The Emerging Giant. New Delhi: Oxford
University Press.
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mại và công nghiệp sớm phát huy hiệu quả. Tốc độ giảm nghèo
còn tăng nhanh hơn nữa khi Ấn Độ bắt đầu chính sách tự do
hóa kinh tế quan trọng vào năm 1991. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn
nghèo quốc gia giảm từ 55% năm 1970 xuống còn 22% năm
2011. Sau năm 1991, tăng trưởng ở khu vực thành thị và sản
xuất trở thành những đóng góp quan trọng trong giảm nghèo.

Ở Bănglađét, tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được
ước tính là 70% vào năm 1971 khi Bănglađét giành được độc
lập. Tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 50% vào năm 2000 và
22% vào năm 2018. Sau một thời gian thực hiện chính sách
hướng nội và sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, Bănglađét đã
ban hành những cải cách định hướng thị trường, bao gồm tự
do hóa thị trường các yếu tố đầu vào phục vụ nông nghiệp vào
cuối thập niên 1970, bãi bỏ quy định cho ngành công nghiệp
vào thập niên 1980 và một chính sách thương mại tự do hơn từ
đầu thập niên 1990 làm lợi cho ngành may mặc. Các tổ chức phi
chính phủ và các tổ chức dựa vào cộng đồng đóng vai trò quan
trọng trong việc giảm nghèo10.

Các quốc gia Trung Á (Ácmênia, Adécbaigian, Grudia,
Cadắcxtan, Cưrơgưxtan, Tátgikixtan, Tuốcmênixtan và Udơbêkixtan)
giành được độc lập vào năm 1991. Mặc dù có khác biệt lớn giữa
các quốc gia này về tình trạng nghèo đói cùng cực trong thời kỳ
Xôviết, nhưng dữ liệu cho thấy tỷ lệ nghèo đói cùng cực gia
tăng sau khi giành độc lập, ở mức 31,3% cho toàn bộ tiểu vùng
vào năm 2002, so với khoảng 12,3% vào năm 1990 và 11,4% vào
năm 1981. Tỷ lệ nghèo đói cùng cực giảm mạnh xuống còn
12,8% vào năm 2010 và 6,2% vào năm 2015 (xem Bảng 11.1).

10. WB. 2003. Bangladesh - Development Policy Review: Impressive Achievements
but Continuing Challenges. Washington, DC.
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Ở khu vực Thái Bình Dương, sau hai thập niên 1980 và
1990 hoạt động kinh tế nói chung đạt kết quả kém cùng tốc độ
tăng dân số khá nhanh, tỷ lệ nghèo đói cùng cực (ở mức nghèo
1,90 USD/ngày) là 45,7% vào năm 2002. Khu vực này có mức
tăng trưởng tốt hơn kể từ đó, một phần nhờ xuất khẩu tài
nguyên, giúp giảm tỷ lệ nghèo cùng cực xuống 25,7% vào năm
2015 (xem Bảng 11.1). Mặc dù các quốc đảo Thái Bình Dương
đang hướng đến mục tiêu giảm nghèo ở các vùng nông thôn
hẻo lánh, nhưng họ dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các cú sốc
kinh tế bên ngoài, thường làm gián đoạn tiến trình giảm
nghèo11. Hỗ trợ phát triển đóng vai trò quan trọng trong giảm
nghèo ở khu vực này.

11.4. Mức độ bất bình đẳng luôn duy trì trong các thập
niên 1960-1980

Dữ liệu hạn chế cho thấy, trong thập niên 1960, một số nền
kinh tế Đông Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan
(Trung Quốc) có sự bất bình đẳng thu nhập tương đối thấp
được đo bằng hệ số Gini của thu nhập khả dụng bình quân đầu
người (trong phạm vi 31-34). Ở Trung Quốc, là một quốc gia xã
hội chủ nghĩa, bất bình đẳng thu nhập cũng được cho là thấp,
mặc dù không có dữ liệu nào. Tuy nhiên, một số nền kinh tế
Đông Nam Á, bao gồm Malaixia, Philíppin và Thái Lan, có sự

11. Mặc dù nghèo đói, được đo bằng mức tiêu dùng quy ra tiền hằng
ngày, ở mức cao tại Thái Bình Dương, nhưng tiểu vùng này hiếm khi có khó
khăn cùng cực vì một bộ phận lớn dân số được hỗ trợ bởi nông nghiệp tự
cung tự cấp và mạng lưới an toàn xã hội dựa vào cộng đồng không chính
thức. Tuy nhiên, tính dễ bị tổn thương trước những khó khăn bất chợt, do
các cú sốc kinh tế hoặc môi trường, đặc biệt là ở các cộng đồng trên những
đảo xa xôi hẻo lánh, vẫn là một mối lo ngại phổ biến.
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bất bình đẳng thu nhập cao hơn với hệ số Gini trong khoảng
40-50. Các quốc gia Nam Á bao gồm Bănglađét, Ấn Độ,
Pakixtan và Xri Lanca nằm ở giữa với hệ số Gini dao động trong
khoảng 30-4012.

Chiến tranh thế giới thứ hai, hậu quả và những cải cách
sau chiến tranh có thể giải thích phần lớn mức độ bất bình
đẳng thấp ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan
(Trung Quốc) trong thập niên 1950. Cải cách đất đai cho phép
nông dân nghèo và có mức thu nhập thấp có được đất đai từ
những địa chủ giàu có với giá thấp (Chương 4). Ở Trung Quốc,
đất đai bị tịch thu từ địa chủ và được phân phối lại cho nông
dân nghèo. Ở Đông Nam Á và Nam Á, các vùng đất cũ bị bỏ
lại với các hệ thống tài sản và cấu trúc nông nghiệp khác nhau;
và cải cách đất đai không lan rộng như ở Đông Á. Việc thực
hiện cải cách đất đai cho thấy nhiều khó khăn và chậm chạp,
và tác động của cải cách đất đai đối với phân phối thu nhập bị
hạn chế hơn nhiều.

Trong các thập niên 1960-1980, hầu hết các nền kinh tế
đang phát triển ở châu Á đều cố gắng giữ ổn định bất bình đẳng
thu nhập, bất kể mức độ ban đầu, bất chấp sự khác biệt lớn về
tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhiều nền kinh tế ở Đông Á và
Đông Nam Á tăng trưởng nhanh chóng trong khi bất bình đẳng
thu nhập vẫn duy trì ở mức cũ hoặc thậm chí giảm đi phần nào -
một hình mẫu được nhiều người gọi là “tăng trưởng đi kèm
công bằng”. Tám nền kinh tế châu Á có thành quả phát triển
kinh tế cao đại diện cho Kỳ tích Đông Á, bao gồm Hồng Công
(Trung Quốc), Inđônêxia, Nhật Bản (xem Hộp 11.1), Malaixia,

12. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.
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Hàn Quốc, Xingapo, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, GDP
bình quân đầu người tăng trung bình 5,5% trong giai đoạn
1965-1990. Trong giai đoạn này, các hệ số Gini của các quốc gia
này đã giảm hoặc duy trì ổn định ở mức thấp.

Hộp 11.1: Bất bình đẳng kinh tế của Nhật Bản
trong 50 năm qua

Nhật Bản thường được coi là một xã hội có bất bình
đẳng thu nhập tương đối thấp. Tuy nhiên, trước Chiến tranh
thế giới thứ hai, phân phối thu nhập ở nước này rất bất bình
đẳng. Hệ số Gini của thu nhập thị trường được ước tính là 53
vào năm 1920 và 57 vào năm 1937 (Xem Hình hộp). Tỷ lệ thu
nhập của 1% những người có thu nhập hàng đầu là khoảng
20% vào năm 1937a. Công nghiệp hóa trước chiến tranh dẫn
đến gia tăng đáng kể khoảng cách thu nhập giữa người giàu
và người nghèo.

Hình hộp: Hệ số Gini của Nhật Bản giai đoạn 1895-2015

Nguồn: 1895-1939: Minami, R. 2008. Income Distribution of Japan: Historical Perspective and
Its Implications. Japan Labor Review. 5 (4). pp. 5-20; 1960-1984: Tachibanaki, T. 2006. Kakusa
Shakai: Nani ga mondai nanoka [The Divided Society: What Are the Issues?] Tokyo: Iwanami
Shoten; và 1986-2015: OECD. OECD Statistics. https://stats.oecd.org/ (truy cập ngày
21/6/2019).
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Bất bình đẳng thu nhập ở Nhật Bản giảm mạnh sau
Chiến tranh thế giới thứ hai. Tỷ lệ 1% dân số có thu nhập cao
nhất tăng lên mức 8% vào năm 1948 với thu nhập từ đầu tư
vốn gần như bằng không. Hệ số Gini của thu nhập thị trường
được ước tính là 39 vào năm 1961. Bất bình đẳng thu nhập
giảm mạnh là do những tổn thất liên quan đến chiến tranh,
lạm phát cao và các chính sách được thực hiện ngay sau chiến
tranh, bao gồm cải cách đất đai quyết liệt và giải thể các
zaibatsu thuộc sở hữu gia đình (tập đoàn kinh doanh lớn).

Trong các thập niên 1960 và 1970, mặc dù tăng trưởng
kinh tế nhanh chóng, nhưng bất bình đẳng thu nhập vẫn
tương đối ổn định và thực tế còn giảm đi phần nào. Mô hình
tăng trưởng công bằng này nhờ vào một số yếu tố, bao gồm:
(i) tăng trưởng trên diện rộng; (ii) các chính sách nông nghiệp
như giá gạo được chính phủ quản lý và hỗ trợ để tăng cường
tiếp cận tín dụng và công nghệ; (iii) đầu tư lớn vào cơ sở hạ
tầng công cộng ở khu vực nông thôn để thúc đẩy “phát triển
hài hòa trên toàn quốc”; (iv) chính phủ trung ương chuyển
giao nguồn lực tài chính cho chính quyền ở các địa phương
nghèo; (v) giáo dục công lập tốt, triển khai bảo hiểm y tế toàn
dân (năm 1961) và hệ thống an sinh xã hội được cải thiện; (vi)
các công đoàn tăng cường ảnh hưởng sau khi cải cách luật lao
động; và (vii) thuế thu nhập cá nhân và thuế thừa kế có tiến
bộ cao (cho đến cuối thập niên 1980, tỷ lệ biên tối đa lên đến
70% đối với thuế thu nhập quốc dân và 18% đối với thuế thu
nhập địa phương, tổng cộng lên đến 88% và tỷ lệ biên tối đa
75% đối với thuế thừa kế, trước khi chính phủ giảm các loại
thuế này).

Tuy nhiên, bất bình đẳng thu nhập ở Nhật Bản hiện nay
đang gia tăng theo xu hướng ở hầu hết các nền kinh tế phát
triển. Hệ số Gini của thu nhập thị trường tăng từ 34,5 năm 1985
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lên 50,4 năm 2015. Hệ số Gini của thu nhập khả dụng sau thuế
và sau trợ cấp thu nhập tăng từ 30,4 lên 33,9.

Như nhiều quốc gia khác, tiến bộ công nghệ và toàn cầu
hóa có thể đã góp phần gia tăng bất bình đẳng thu nhập kể
từ thập niên 1980. Những nhân tố quan trọng khác bao gồm
những thay đổi trong thực tiễn thị trường lao động như tăng
cường sử dụng hợp đồng lao động có thời hạn và lao động
bán thời gian, đặc biệt là sau khi bong bóng bất động sản
bùng nổ vào năm 1990 và tình trạng già hóa dân số. Các chỉ
số dự báo cho thấy một nửa sự gia tăng bất bình đẳng thu
nhập ở Nhật Bản kể từ thập niên 1980 có thể là do già hóa dân
số. So với thế hệ trẻ, người già thường có thu nhập thấp hơn.
Bất bình đẳng cao trong thu nhập của hai thế hệ cũng góp
phần vào bất bình đẳng thu nhập chung.
a. Moriguchi, C., and E. Saez. 2008. The Evolution of Income Concentration in Japan, 1886–
2005: Evidence from Income Tax Statistics. The Review of Economics and Statistics. 90 (4). pp.
713–734.
b. Ohtake, F., and M. Saito. 1998. Population Aging and Consumption Inequality in Japan.
Review of Income and Wealth. 44 (3). pp. 361–381.
Nguồn: ADB; Moriguchi, C., and E. Saez. 2008; and Ohtake, F. and M. Saito. 1998.

Mô hình “tăng trưởng đi kèm công bằng” được cho là kết
quả từ hai yếu tố chính. Một là sự tăng trưởng rộng khắp ở
Đông Á và Đông Nam Á trong giai đoạn này và được hỗ trợ
bởi ngành nông nghiệp năng động, sản xuất thâm dụng lao
động, mở rộng thương mại và phát triển các doanh nghiệp vừa
và nhỏ13. Mô hình tăng trưởng này tạo ra việc làm cho một
lượng lớn dân số và tăng thu nhập cho nông dân trước đây có
thu nhập thấp và lao động thành thị. Yếu tố đóng góp còn lại
bao gồm các chính sách xã hội và phát triển nông thôn.

13. WB. 1993. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy.
New York: Oxford University Press.
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Khi so sánh, ở hầu hết các nước Nam Á, trong khi bất bình
đẳng thu nhập ở mức vừa phải và ổn định từ thập niên 1960
đến thập niên 1980, tăng trưởng kinh tế vẫn khá chậm. Ví dụ, ở
Ấn Độ, bất bình đẳng trong chi tiêu hộ gia đình dao động nhẹ
quanh hệ số Gini trung bình 32 từ năm 1961 đến 198814, trong
khi GDP bình quân đầu người tăng ít hơn 2% mỗi năm. Tăng
trưởng yếu ở hầu hết các quốc gia Nam Á trong giai đoạn đó
phần lớn là do các chính sách kinh tế hướng nội và sự kiểm soát
nặng nề của nhà nước trong nền kinh tế (Chương 2). Điều này
kìm hãm sự phát triển của ngành sản xuất thâm dụng lao động
hiện đại, trong số những ngành khác.

11.5. Bất bình đẳng thu nhập gia tăng từ thập niên 1990
Những xu thế hiện nay của tình trạng bất bình đẳng thu nhập

Kể từ thập niên 1990, tăng trưởng ở khu vực châu Á đang
phát triển đã tăng tốc và ngày càng lan rộng, dẫn đến tỷ lệ nghèo
khó giảm mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, trái ngược với mô hình
“tăng trưởng đi kèm công bằng” trong các thập niên 1960-1980,
bất bình đẳng thu nhập gia tăng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả 3
quốc gia đông dân nhất: Trung Quốc, Ấn Độ và Inđônêxia (xem
Hình 11.3). Dựa trên dữ liệu chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình, hệ số
Gini của Ấn Độ đã tăng 4 điểm từ năm 1993 đến 2012 và của
Inđônêxia tăng 7 điểm từ năm 1990 đến 2017. Ở Trung Quốc, hệ
số Gini của thu nhập khả dụng hộ gia đình bình quân đầu người
tăng gần 12 điểm trong giai đoạn 1990-201715.

14. Chancel, L., and T. Piketty. 2017. Indian Income Inequality, 1922-
2014: From British Raj to Billionaire Raj? CEPR Discussion Paper. No.
DP12409. Washington, DC: Center for Economic and Policy Research.

15. Bất bình đẳng thu nhập của Trung Quốc bắt đầu tăng từ giữa thập
niên 1980.
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Ở một số quốc gia, như Malaixia, Philíppin và Thái Lan,
hệ số Gini từ năm 1990 đến 2017 đã giảm. Tuy nhiên, hệ số Gini
có thể không ghi nhận đầy đủ sự bất bình đẳng do tăng trưởng
thu nhập rất nhanh của những người có thu nhập đứng đầu. Ví
dụ, ở Thái Lan, các ước tính cho thấy thu nhập của 1% dân số
đứng đầu - một nhóm dân số bao gồm chủ yếu là các gia đình
chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu bất động sản và người điều hành
công ty - tăng nhanh gần gấp 3 lần mức thu nhập trung bình
trong giai đoạn 1988-201116, mặc dù hệ số Gini giảm xuống gần
như trong cùng thời kỳ. Ở Malaixia, hệ số Gini sụt giảm trong
những thập kỷ gần đây chủ yếu là do triển khai các hoạt động
liên quan đến Chính sách kinh tế mới, vốn thu hẹp khoảng cách
thu nhập giữa các nhóm sắc tộc17.

Hệ số Gini của tài sản bình quân đầu người, một thước đo
bất bình đẳng quan trọng khác nhưng chỉ dành cho một tập hợp
nhỏ hơn nhiều các nền kinh tế, cho thấy sự phân phối của cải
bất bình đẳng hơn nhiều so với phân phối thu nhập (xem Hình
11.4). Năm 2018, hệ số Gini của tài sản vượt trên 80 ở Ấn Độ,
Inđônêxia, Cadắcxtan và Thái Lan; và nằm trong khoảng 70-76
ở Trung Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc).

16. Pootrakul, K. 2013. Khunaphap kan charoen toepto jak miti khong kan
krajai raidai panha lae thang ook. Paper presented at the Bank of Thailand
Annual Seminar. 19/9.

17. Ravallion, M. 2019. Ethnic Inequality and Poverty in Malaysia
Since 1969. NBER Working Paper Series. No. w25640. Cambridge, MA:
National Bureau of Economic Research.
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Hình 11.3: Những thay đổi trong hệ số Gini
ở một số nền kinh tế Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á

trong các thập niên 1990-2010

Lưu ý: Thanh màu xanh lá cây thể hiện những thay đổi trong hệ số Gini giữa hai giai đoạn.
Các số ở cột bên phải thể hiện hệ số Gini cho năm cuối cùng.
Ký hiệu trong ngoặc đơn cho biết hệ số Gini là dựa trên thu nhập (TN) hay chi tiêu tiêu
dùng (TD).
Nguồn: WB. PovcalNet Database. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx (truy
cập ngày 01/10/2019); Trung Quốc: National Bureau of Statistics of China. China Statistical
Yearbook. http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ (truy cập ngày 01/3/
2019); và Thái Lan: National Economic and Social Development Board. Social Development
Indicators. https://www.nesdb.go.th/nesdb_en/main.php?filename=social_dev_report (truy
cập ngày 01/3/2019).



524  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 11

Hình 11.4: Hệ số Gini của tài sản
ở một số nền kinh tế châu Á năm 2018

TQ = Trung Quốc.
Lưu ý: Chỉ những nền kinh tế có dữ liệu tốt hoặc tương đối tốt được báo cáo.
Nguồn: Credit Suisse. 2018. Global Wealth Databook 2018. Zurich.

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, bất bình đẳng
trong nắm giữ tài sản cũng đang gia tăng ở một số nước châu Á.
Ví dụ, ở Trung Quốc, tỷ lệ tài sản thuộc sở hữu của 10% hộ gia
đình giàu nhất đã tăng từ 41% năm 1990 lên 67% năm 2015. Ở
Ấn Độ, tỷ lệ đó cũng tăng từ 51% lên 63% trong giai đoạn 1991-
201218. Phù hợp với xu hướng này, số lượng tỷ phú gia tăng
mạnh ở khu vực châu Á đang phát triển. Theo tạp chí Forbes,
khu vực châu Á đang phát triển có 14 tỷ phú vào năm 1987 (tính
theo giá trị tài sản ròng). Con số này tăng lên 47 vào năm 2000
và 698 vào năm 201919.

18. Wid.World. World Inequality Database. https://wid.world/wid-
world/ (truy cập ngày 26/4/2019).

19. Danh sách tỷ phú theo thống kê của tạp chí Forbes được dựa trên
giá trị tài sản bằng giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái ngày 08/02/2019 (Forbes.
Billionaires: The Richest People in the World. https://www.forbes.com/worlds-
billionaires).



GIẢM NGHÈO VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP  525

Vì sao tỷ lệ bất bình đẳng gia tăng?

Không chỉ khu vực châu Á đang phát triển có tình trạng
bất bình đẳng gia tăng. Hầu hết các nước thuộc OECD cũng có
tình trạng tương tự trong những thập niên gần đây. Những
nghiên cứu và thảo luận chính sách đã chỉ ra những tiến bộ
công nghệ và toàn cầu hóa, mặc dù có tác động tích cực đối với
tăng trưởng nhanh chóng ở châu Á và trên toàn thế giới, nhưng
đây lại là động lực chính của việc gia tăng bất bình đẳng trên
toàn cầu.

Tiến bộ công nghệ có thể ảnh hưởng đến phân phối thu
nhập thông qua hai kênh. Một là giảm nhu cầu lao động so với
nhu cầu vốn, dẫn đến lợi nhuận từ đầu tư vốn tăng so với lợi
nhuận từ sử dụng nhân công. Theo một nghiên cứu của ADB20,
ở Ấn Độ, Inđônêxia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Xingapo và Đài
Loan (Trung Quốc), tỷ trọng thu nhập từ sử dụng lao động
trong tổng giá trị gia tăng sản xuất bị giảm (hàm ý sự gia tăng
tỷ trọng của thu nhập từ đầu tư vốn) từ đầu thập niên 1990 đến
giữa thập niên 2000. Khi thu nhập từ đầu tư vốn chủ yếu chảy
về túi các cá nhân và hộ gia đình giàu có, tỷ lệ thu nhập từ đầu
tư vốn tăng lên ảnh hưởng tiêu cực tới phân phối thu nhập.
Nhiều quốc gia OECD, bao gồm cả Nhật Bản, cũng có tình trạng
tỷ lệ thu nhập từ đầu tư vốn tăng và tỷ lệ thu nhập từ sử dụng
lao động giảm trong những thập niên gần đây21.

20. ADB. 2012. Asian Development Outlook 2012: Confronting Rising
Inequality in Asia. Manila.

21. Ở nhiều nền kinh tế thuộc OECD, tỷ lệ thu nhập từ đầu tư vốn
tăng và tỷ lệ thu nhập từ sử dụng lao động giảm từ những năm 1980 cũng
được cho là do công nhân yếu thế trong thương lượng bởi các chính sách
hạn chế sức mạnh của công đoàn.
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Kênh thứ hai là nhu cầu lao động có kỹ năng (hoặc được
giáo dục tốt hơn) tăng so với lao động có tay nghề thấp. Điều
này dẫn đến chênh lệch thu nhập ngày càng lớn giữa hai đối
tượng lao động này. Khoảng cách tiền lương giữa lao động lành
nghề và kém kỹ năng đã tăng lên trong 2-3 thập niên qua ở cả
các nước phát triển và đang phát triển.

Ví dụ, ở Trung Quốc, phần tăng thu nhập theo giờ của
người lao động có trình độ học vấn cao hơn so với những người
có trình độ học vấn trung học trở xuống, tăng từ 41% lên 58%
trong giai đoạn 1999-200522. So sánh tương tự ở Việt Nam trong
giai đoạn 1992-2006 cho thấy mức tăng từ 23% lên 57%. Ở Ấn
Độ, trong số những người làm công ăn lương, thu nhập của các
nhà quản lý và chuyên gia có mức tăng nhanh nhất23.

Mặc dù nhiều người đồng ý rằng tiến bộ kỹ thuật đã góp
phần làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập gần đây, nhưng có
nhiều quan điểm trái chiều về việc toàn cầu hóa đã ảnh hưởng
đến phân phối thu nhập như thế nào. Lý thuyết thương mại
tiêu chuẩn dự đoán rằng, đối với các nước đang phát triển có
lao động phổ thông dồi dào, việc mở cửa nền kinh tế làm gia
tăng thu nhập lương của lao động phổ thông so với lao động
có tay nghề, vì các nước này sẽ tập trung vào sản xuất và xuất
khẩu hàng hóa thâm dụng lao động. Theo lý thuyết này, toàn
cầu hóa thương mại sẽ giúp giảm bất bình đẳng thu nhập ở
các nước đang phát triển. Câu chuyện về “tăng trưởng đi kèm

22. Di Gropello, E., and C. Sakellariou. 2010. Industry and Skill Wage
Premiums in East Asia. World Bank Policy Research Working Paper. No. 5379.
Washington, DC: WB.

23. Cain, J. et al. 2010. Accounting for Inequality in India: Evidence
from Household Expenditures. World Development. 38 (3). pp. 282-297.
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công bằng” trước đó của Đông Á và Đông Nam Á phù hợp với
luận điểm này.

Tuy nhiên, gần đây, các nghiên cứu cho thấy thương mại
không nhất thiết dẫn đến việc làm giảm bình đẳng thu nhập ở
các nước đang phát triển. Một lý giải là thương mại ngày nay
thường đi kèm với việc sử dụng các công nghệ mới, đặc biệt là
khi liên kết với đầu tư trực tiếp nước ngoài và chuỗi giá trị toàn
cầu. Vì các công nghệ mới thường đòi hỏi nhiều công nhân lành
nghề hơn so với những người kém kỹ năng hơn, độ mở thương
mại lớn hơn có thể làm tăng nhu cầu về lao động lành nghề so
với lao động phổ thông ở các nước đang phát triển.

Hiện trạng này làm cho khoảng cách tiền lương ngày càng
lớn, ngay cả khi tiền lương của những người lao động không có
kỹ năng cũng tăng lên và góp phần xóa đói giảm nghèo. Ngoài
ra, do công nghệ mới và vốn đầu tư thường vận hành cùng
nhau do tính chất tương hỗ của chúng, tự do hóa thương mại
cũng có thể ảnh hưởng đến phân phối thu nhập giữa thu nhập
từ đầu tư vốn và thu nhập từ sử dụng lao động: tăng tỷ lệ thu
nhập từ đầu tư vốn và giảm tỷ lệ thu nhập từ sử dụng lao động.
Điều này đặc biệt đúng khi các công ty nước ngoài đầu tư vào
các nước đang phát triển hợp tác với các doanh nghiệp địa
phương am hiểu tình hình địa phương. Cũng có trường hợp tỷ
lệ vốn đầu tư nước ngoài bị giới hạn bởi luật đầu tư của các
nước nhận vốn đầu tư và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài có
nghĩa vụ phải tìm đối tác địa phương.

Ngoài ra, tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa tạo ra nhiều
cơ hội kinh tế mới, dù trong ngành sản xuất, dịch vụ, bất động
sản hay tài chính. Thành công trong kinh doanh thường đi kèm
với những khoản thanh toán lớn mang ý nghĩa kinh tế dưới
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hình thức trả lương điều hành quá cao hoặc lợi nhuận bất ngờ.
Những người có thể tận dụng những cơ hội mới này bao gồm
những doanh nhân là người tiên phong (như các tỷ phú thương
mại điện tử được tạp chí Forbes ghi nhận) và những địa chủ có
quỹ đất lớn ở những vị trí đắc địa. Số lượng người siêu giàu
ngày càng tăng là nhân tố chính làm gia tăng bất bình đẳng thu
nhập và tài sản ở châu Á và trên toàn cầu24. Khi hệ thống thuế
không hiệu quả, thì đó có thể trở thành một nguồn cơn gây căng
thẳng xã hội.

Tiến bộ công nghệ và toàn cầu hóa không chỉ ảnh hưởng
đến phân phối thu nhập có được từ đầu tư vốn và từ sử dụng
lao động, giữa lao động lành nghề và không có kỹ năng, mà còn
giữa thành thị và nông thôn cũng như giữa các khu vực khác
nhau. Điều này là do tăng trưởng nhờ tiến bộ công nghệ và toàn
cầu hóa, cũng như cải cách theo định hướng thị trường, thường
xảy ra đầu tiên ở các vùng ven biển (gần các tuyến thương mại
và thị trường thế giới) và các thành phố đô thị (có cơ sở hạ tầng
tốt hơn) trước khi lan sang các khu vực khác. Mô hình tăng
trưởng này có thể dẫn đến gia tăng bất bình đẳng dưới góc độ
không gian, đặc biệt là trong giai đoạn đầu phát triển. Cấu trúc
kinh tế kép và các rào cản đối với sự di chuyển nguồn lực lao
động (như hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Trung Quốc) có thể làm
trầm trọng thêm tình trạng này. Ở Trung Quốc, khoảng cách
thu nhập nông thôn - thành thị gia tăng và chênh lệch khu vực
ngày càng tăng là một trong những động lực chính làm gia tăng
bất bình đẳng thu nhập trong ba thập niên qua.

24. Piketty, T. 2017. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge,
MA: Harvard University Press.



GIẢM NGHÈO VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP  529

Một yếu tố đóng góp quan trọng khác làm bất bình đẳng
thu nhập gia tăng hoặc liên tục ở mức cao tại khu vực châu Á
đang phát triển là vai trò hạn chế của việc phân phối lại thu
nhập thông qua thuế và trợ cấp thu nhập an sinh xã hội, đặc
biệt là so với các nước phát triển. Phân phối lại thu nhập đóng
vai trò rất quan trọng trong việc giảm bất bình đẳng ở các nước
phát triển (xem Bảng 11.2). Chẳng hạn, thuế và trợ cấp thu nhập
đã giảm hệ số Gini trung bình 33,2% (15,4 điểm Gini) đối với
các nước OECD trong năm 2015, trong khi mức giảm chỉ là 6,3%
(2,6 điểm Gini) đối với khu vực châu Á đang phát triển. Phân
phối lại thu nhập có vai trò lớn hơn khi một quốc gia trở nên
giàu có là một trong những giả định cơ bản của giả thuyết chữ U
ngược của Kuznets.

Bảng 11.2: Bất bình đẳng thu nhập của châu Á
trong bối cảnh thế giới năm 2015

( ) = số âm, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Bình quân nghĩa là trung bình của các hệ số Gini của các quốc gia trong khu vực.
Nguồn: Solt, F. 2019. Measuring Income Inequality across Countries and over Time: The
Standard World Income Inequality Database, Version 8. https://dataverse.harvard.edu/
dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LM4OWF (truy cập ngày 01/8/2019).
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Kinh nghiệm quốc gia

Hệ số Gini của thu nhập bình quân đầu người ở Trung
Quốc thấp hơn 31 vào năm 1981, thuộc nhóm các quốc gia có
chỉ số thấp nhất ở khu vực châu Á đang phát triển. Chỉ số này
giảm một thời gian ngắn đầu thập niên 1980, có được từ thành
quả của đợt cải cách nông thôn đầu tiên. Khi các đợt cải cách
mở rộng đến các khu vực đô thị từ năm 1984 và tăng trưởng
công nghiệp tăng tốc, hệ số Gini bắt đầu tăng lên. Vào cuối thập
niên 1980 và đầu thập niên 1990, chính phủ đã tiến hành đợt cải
cách nông thôn lần thứ hai, bao gồm việc giảm bớt kiểm soát
tích trữ ngũ cốc và giá bán nông sản, dẫn đến thu nhập nông
thôn tăng mạnh và làm giảm hệ số Gini.

Từ năm 1997, hệ số Gini bắt đầu tăng trở lại, khi kinh tế
tăng trưởng nhanh, được hỗ trợ từ việc cải cách sâu rộng các
doanh nghiệp nhà nước, thương mại mở rộng nhanh chóng sau
khi Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001 và sự xuất hiện
của các công ty tư nhân có tính chất đổi mới. Hệ số Gini đạt đỉnh
là 49 vào năm 2008. Kể từ đó, hệ số này đã giảm dần, mặc dù rất
chậm, nhờ các biện pháp chính sách của chính phủ như tăng
lương tối thiểu, mở rộng bảo trợ xã hội ở nông thôn, tăng hỗ trợ
cho các tỉnh nghèo và các yếu tố mang tính cấu trúc như thu hẹp
lao động dư thừa ở nông thôn làm năng suất nông nghiệp tăng
và đẩy tiền lương khu vực đô thị lên cao.

Ở Ấn Độ, các cuộc điều tra chi tiêu tiêu dùng cho thấy, hệ
số Gini dao động trong khoảng giá trị trung bình là 32 từ năm
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1965 đến 199325, nhưng tăng dần sau đó và đạt khoảng 36 vào
năm 2011. Sự gia tăng bất bình đẳng kể từ đầu thập niên 1990
đã được thúc đẩy bởi tình trạng bất bình đẳng đô thị đang gia
tăng, đặc biệt là do tiền lương của những người lao động có
trình độ học vấn cao hơn tăng nhanh. Việc bãi bỏ các quy định
quản lý ngành và tự do hóa thương mại từ năm 1991 đã dẫn
đến sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu hàng hóa được sản
xuất từ lực lượng lao động có kỹ năng và thâm dụng vốn (như
phụ tùng ô tô và dược phẩm thông dụng) và các dịch vụ liên
quan đến công nghệ thông tin (như thuê ngoài quy trình kinh
doanh). Sự gia tăng có thể còn cao hơn nếu không có các sáng
kiến của chính phủ mở rộng mạng lưới đường bộ và đường cao
tốc ở nông thôn Ấn Độ và đưa ra một kế hoạch bảo đảm việc
làm quốc gia từ đầu đến giữa thập niên 2000.

Hệ số Gini của chi tiêu tiêu dùng hộ gia đình bình quân
đầu người của Inđônêxia đã ổn định trong thập niên 1980. Chỉ
số này bắt đầu tăng lên vào đầu thập niên 1990, nhưng chững
lại do cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 làm
ảnh hưởng đến người giàu nhiều hơn người nghèo. Chỉ số này
bắt đầu tăng trở lại từ năm 2000 khi nền kinh tế phục hồi sau
khủng hoảng. Hệ số Gini đã tăng từ 29 vào năm 2000 lên 36 vào
năm 2007 và 40 vào năm 2013. Mặc dù đã giảm dần, hệ số Gini
của tiêu dùng ước tính năm 2017 vẫn ở mức cao là 38. Giống
như ở nhiều quốc gia khác, bất bình đẳng thu nhập tăng là do
chênh lệch thu nhập trả cho lao động có kỹ năng gia tăng, các

25. Chancel, L., and T. Piketty. 2017. Indian Income Inequality, 1922-
2014: From British Raj to Billionaire Raj? CEPR Discussion Paper. No.
DP12409. Washington, DC: Center for Economic and Policy Research.
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ngành dịch vụ mới nổi cần kỹ năng cao và lợi nhuận không
đồng đều từ sự bùng nổ giao thương hàng hóa gần đây.

Không phải tất cả các nền kinh tế ở khu vực châu Á đang
phát triển đều có hệ số Gini tăng kể từ thập niên 1990. Ví dụ, ở
Campuchia, lao động chuyển dịch sang các ngành sản xuất và
dịch vụ thâm dụng lao động và ít kỹ năng đã mang lại nhiều
cơ hội việc làm cho người nghèo ở nông thôn, làm giảm bất bình
đẳng nói chung. Ở Xingapo, mạng lưới an sinh xã hội được cải
thiện đã làm giảm bất bình đẳng trong những năm gần đây. Ở
Malaixia, Philíppin và Thái Lan, các chính sách vì người nghèo
đã giúp thu hẹp sự phân chia thu nhập giữa người giàu và
người nghèo. Tại Philíppin, một ví dụ về các biện pháp này là
việc triển khai chương trình chuyển tiền mặt có điều kiện trên
toàn quốc vào năm 2008.

Ở Trung Á, sau sự sụp đổ của Liên Xô, hệ số Gini đã tăng
đáng kể ở các quốc gia mới độc lập khi chi tiêu tài chính và trợ
cấp thu nhập bị cắt giảm và nền kinh tế thu hẹp. Hệ số Gini của
tiêu thụ bình quân đầu người trong giai đoạn 1988-1992 dao
động trong khoảng từ 25 đến 28, nhưng đã tăng lên 52 ở
Cưrơgưxtan vào năm 1996, 45 ở Udơbêkixtan vào năm 1998 và
40 ở Grudia vào năm 199726, nhưng một khi sự ổn định kinh tế
được khôi phục từ cuối thập niên 1990, bất bình đẳng thu nhập
bắt đầu giảm. Mặc dù xu hướng giảm bất bình đẳng chung kéo
dài đến năm 2010 đối với phần lớn các quốc gia ở Trung Á,
nhưng hầu hết các dữ liệu gần đây cho thấy sự bất bình đẳng
lại một lần nữa gia tăng ở một số quốc gia như Ácmênia và
Tátgikixtan.

26. Mitra, P., and R. Yemtsov. 2006. Increasing Inequality in Transition
Economies: Is There More to Come? Policy Research Working Paper Series. No.
WPS 4007. Washington, DC: WB.
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Một hình mẫu tương tự đã xảy ra ở Mông Cổ. Trước năm
1990, Mông Cổ đã có một chương trình an sinh xã hội toàn diện
bao gồm giáo dục miễn phí, bảo hiểm y tế phổ cập và trợ cấp
hưu trí cao. Chính sách này đã bị gián đoạn do ngân sách bị cắt
giảm và Liên Xô chấm dứt trợ cấp vào đầu thập niên 1990. Các
chương trình phúc lợi an sinh xã hội mới được triển khai từ
năm 1994 trở đi đã giúp giảm bất bình đẳng.

11.6. Triển vọng

Khu vực châu Á đang phát triển đã đạt được tiến bộ ấn
tượng trong việc giảm nghèo trong 50 năm qua, hầu hết các
quốc gia dự kiến sẽ xóa nghèo cùng cực vào năm 2025 (sử dụng
chuẩn nghèo quốc tế 1,90 USD/ngày theo tỷ lệ ngang giá sức
mua năm 2011). Công cuộc giảm nghèo ở châu Á được thúc đẩy
bởi tăng trưởng kinh tế nhanh và nhiều chương trình hỗ trợ
người nghèo trực tiếp hơn. Ngược lại, công cuộc giảm nghèo
đã giúp tạo ra một môi trường ổn định để phát triển hơn nữa.
Tuy nhiên, giảm nghèo vẫn là một chương trình còn dang dở ở
châu Á. Tỷ lệ nghèo của khu vực năm 2015 vẫn là 29% theo
chuẩn nghèo ở mức 3,20 USD/ngày, một điển hình của các nước
thu nhập trung bình thấp.

Ngoài ra, ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước có tốc
độ tăng trưởng cao, bất bình đẳng thu nhập và/hoặc tình trạng
giàu có đã tăng lên trong những thập niên gần đây. Ở những
nước khác, mặc dù bất bình đẳng đã giảm hoặc không thay đổi,
nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Trong thời gian tới, các nền kinh tế đang phát triển ở châu
Á nên tiếp tục nỗ lực xóa đói giảm nghèo (cả hai yếu tố thu
nhập và phi thu nhập) và chia sẻ lợi ích của tăng trưởng rộng
rãi hơn với các ưu tiên chính sách sau đây:
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Thứ nhất là, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao quát
để tạo ra việc làm chất lượng. Điều này đòi hỏi quản lý kinh tế
vĩ mô lành mạnh, cam kết tiếp tục mở cửa thương mại và đầu
tư, đầu tư đầy đủ vào cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, thúc
đẩy áp dụng và đổi mới công nghệ.

Thứ hai là, sử dụng chính sách tài khóa nhiều hơn để phân
phối lại thu nhập. Về phía chi tiêu, có cơ hội lớn cho khu vực
châu Á đang phát triển tăng chi tiêu cho giáo dục, hướng tới
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và tăng cường bảo trợ xã
hội bao gồm hệ thống lương hưu quốc gia, chương trình bảo
hiểm thất nghiệp và các chương trình trợ cấp xã hội. Về mặt
doanh thu, sử dụng các lựa chọn chính sách bao gồm mở rộng
cơ sở thuế, cải tiến thuế thu nhập, giới thiệu thuế thừa kế và
thuế bất động sản, tăng cường quản lý và thu thuế.

Thứ ba là, giảm khoảng cách thu nhập giữa nông thôn -
thành thị và chênh lệch khu vực. Sử dụng các lựa chọn chính
sách bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng liên tục để cải thiện kết nối
khu vực và các biện pháp tăng năng suất nông nghiệp và cải
cách tài khóa để tăng trợ cấp thu nhập cho các địa phương
nghèo hoặc chia sẻ doanh thu giữa các khu vực. Ở các nước như
Trung Quốc, tiếp tục cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu sẽ thúc
đẩy dịch chuyển lao động và tạo cơ hội bình đẳng cho lao động
nhập cư trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo trợ xã hội.

Cuối cùng, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á nên
tiếp tục cải cách quản lý để bảo đảm toàn dân được hưởng các
dịch vụ công một cách đầy đủ, một sân chơi bình đẳng và tiếp
cận các cơ hội một cách công bằng. Cần liên tục nỗ lực loại bỏ
tình trạng phân biệt đối xử xã hội dựa trên giới tính, dân tộc,
vùng miền và những trường hợp đơn lẻ khác, đồng thời đấu
tranh chống tham nhũng.
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BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

12.1. Giới thiệu

Bình đẳng giới là một quyền cơ bản của con người: phụ
nữ và nam giới nên cùng có những quyền, nguồn hỗ trợ và
tiếng nói như nhau. Bình đẳng giới cũng có một giá trị quan
trọng trong việc nuôi dưỡng sự phát triển kinh tế bền vững và
toàn diện bằng cách nâng cao năng suất và cải thiện những
thành quả phát triển. Phát triển có thể thúc đẩy việc trao quyền
cho phụ nữ; đồng thời trao quyền cho phụ nữ có thể mang lại
lợi ích cho phát triển1.

Bình đẳng giới được coi là trọng tâm của phát triển và
là mục tiêu theo đúng nghĩa quốc tế. Thật vậy, các Mục tiêu
phát triển bền vững (SDG) nhận ra tầm quan trọng của bình
đẳng giới thông qua mục tiêu độc lập (SDG 5) với mục đích
“đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và
trẻ em gái”.

Chương trình nghị sự về bình đẳng giới đã đạt được một
số cột mốc quan trọng kể từ khi Liên hợp quốc thành lập Ủy
ban về địa vị phụ nữ năm 1946. Mô hình Phụ nữ phát triển
(WID) xuất hiện vào giữa thập niên 1970 xung quanh những

1. Duflo, E. 2012. Women Empowerment and Economic Development.
Journal of Economic Literature. 50 (4). pp. 1051-1079.
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hoạt động của Hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ nhất tại
thành phố Mexico năm 1975, nhằm bảo đảm phụ nữ có thể
được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế. Công ước về xóa bỏ
mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) đã được
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1979. CEDAW
được tiếp nối bởi Hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ tư năm
1995. Văn kiện sau hội nghị, Tuyên bố và nền tảng hành động
Bắc Kinh đã tái khẳng định cam kết của các nhà nước theo đuổi
bình đẳng giới trên 12 lĩnh vực, thiết lập bình đẳng giới như
một chiến lược trên tất cả các lĩnh vực chính sách ở tất cả các
cấp chính quyền nhằm đạt được bình đẳng giới. Sự công nhận
bình đẳng giới ngày càng tăng cao giữa các nhà hoạt động vì
phát triển, các học giả và những người ủng hộ các mặt còn hạn
chế của mô hình WID đã dẫn đến sự thay đổi trong mô hình
Bình đẳng giới và phát triển (GAD). GAD nhấn mạnh rằng, lợi
ích của sự phát triển kinh tế được nữ giới và nam giới tích lũy
theo những cách khác nhau và thậm chí giữa những nhóm phụ
nữ thuộc các tầng lớp, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, tôn giáo,
sắc tộc và chủng tộc cũng khác nhau.

Ở châu Á và Thái Bình Dương, 5 thập niên qua đã chứng
kiến những thành tựu chưa từng có về thu hẹp khoảng cách
giới tính. Ví dụ, trình độ học vấn của nữ giới tại khu vực châu
Á đang phát triển được cải thiện đáng kể: tỷ lệ nhập học của nữ
giới tăng nhanh hơn so với nam giới, dẫn đến sự bình đẳng giới
trong tuyển sinh tiểu học và trung học. Về sức khỏe, tuổi thọ
của nữ giới được cải thiện đáng kể với tỷ lệ tử vong của sản phụ
giảm dần, thu hẹp khoảng cách giới tính về sức khỏe.

Có ba động lực chính của xu hướng bình đẳng giới ở
châu Á và Thái Bình Dương. Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế cao
mở rộng cơ hội việc làm và kinh tế cho phụ nữ. Thứ hai, các
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biện pháp chính sách về y tế và giáo dục như học bổng và gần
đây hơn là các chương trình trợ cấp tiền mặt có điều kiện (CCT)
cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã giúp thúc đẩy phát triển
nguồn nhân lực, cải thiện cơ hội tăng thu nhập. Thứ ba, cải cách
pháp lý và quy định của chính phủ đã tạo ra một môi trường
thể chế cho phép thu hẹp khoảng cách bình đẳng giới về quyền
cơ bản, tiếng nói và quyền quyết định trong các hộ gia đình,
công ty, thị trường và xã hội.

Tuy nhiên, xu hướng thiên vị nam giới trên nhiều khía
cạnh xã hội, thể chế và kinh tế vẫn còn xảy ra trong khu vực.
Tình trạng này được phản ánh qua tỷ lệ biết chữ thấp liên tục ở
nữ giới tại một số quốc gia; còn nhiều phụ nữ không được trả
lương cao và phải chịu gánh nặng việc nhà, dẫn đến tỷ lệ tham
gia lực lượng lao động của họ thấp hơn; sự bất cân đối trong tỷ
lệ nữ giới được thuê làm lao động phi chính thức; chênh lệch có
hệ thống về tỷ lệ lương giữa nam và nữ; phân biệt giới tính
trong các thị trường (như tiếp cận tín dụng và tài chính, một số
ngành nghề nhất định và những ngành khác); mức độ đại diện
về mặt chính trị thấp, nhất là tỷ lệ ghế do nữ giới nắm giữ trong
các cơ quan lập pháp quốc gia. Đằng sau những thiên vị này là
các chuẩn mực xã hội bao trùm luôn xác định vị trí của người
phụ nữ trong các hộ gia đình, công ty, thị trường lao động và
hoạt động chính trị.

Chương 12 thảo luận về những thành tựu và thách thức
của khu vực châu Á đang phát triển trong vấn đề bình đẳng
giới và phát triển. Mục 12.2 đánh giá các cải tiến trong giáo dục
dành cho nữ giới. Mục 12.3 xem xét các thành tựu về chăm sóc
sức khỏe cho nữ giới. Mục 12.4 điều tra sự thay đổi trong tỷ lệ
nữ giới tham gia vào lực lượng lao động. Mục 12.5 đánh giá tình
trạng của nữ giới trong gia đình và trong cuộc sống cộng đồng.
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Và mục 12.6 nêu ra những thách thức và lĩnh vực ưu tiên trong
việc khắc phục những khoảng cách về bình đẳng giới vẫn còn
tồn tại dai dẳng.

12.2. Những cải tiến trong giáo dục dành cho nữ giới

Trong giáo dục, tỷ lệ trẻ em gái đi học đã cải thiện đáng
kể trong 50 năm qua, dẫn đến bình đẳng giới trong tỷ lệ nhập
học tiểu học và trung học. Ở một số quốc gia, sự thiên vị trước
đây đối với nam sinh viên ở bậc đại học đã bị đảo ngược.
Trong 5 thập niên qua, số học sinh nữ đăng ký vào các trường
tiểu học ở khu vực châu Á đang phát triển tăng gấp 10 lần, ở
bậc trung học tăng gấp 65 lần và ở bậc đại học tăng gấp 400
lần2. Trong khi đó, tỷ lệ đi học của học sinh nam tăng lên gấp
7 lần ở bậc tiểu học, 40 lần ở bậc trung học và 100 lần ở bậc
đại học.

Trong tất cả 31 nền kinh tế châu Á có sẵn dữ liệu, nữ giới
có số năm đi học ít hơn vào năm 19603. Xu hướng ưu ái nữ giới
xuất hiện vào năm 2010, khi nữ giới có nhiều năm đi học hơn
nam giới ở 19 nền kinh tế châu Á (xem Bảng 12.1). Phụ nữ ở
Hàn Quốc là những đại diện xuất sắc nhất. Số năm hoàn thành
việc học trung bình của phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 25-29 đã
tăng từ 4,2 năm 1960 lên 14,9 năm 2010. Phụ nữ ở Malaixia, Hàn
Quốc, Xingapo và Đài Loan (Trung Quốc) trung bình có hơn 10
năm đến trường từ năm 1960 đến 2010.

2. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Institute for Statistics (UIS). UIS Stat Database. http://data.uis.unesco.org/
(truy cập ngày 01/4/2019).

3. Barro, R., and J.-W. Lee. 2013. A New Data Set of Educational
Attainment in the World, 1950-2010. Journal of Development Economics. 104
(September). pp. 184-198.
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Bảng 12.1: Số năm hoàn thành việc học trung bình
của dân số độ tuổi 25-29 theo giới tính
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Tiếp Bảng 12.1

( ) = số âm, 0,0 = độ lớn nhỏ hơn 1/2 đơn vị được sử dụng, TQ = Trung Quốc.
Lưu ý: Bảng này sử dụng Bộ dữ liệu Barro - Lee phiên bản 2.2, cập nhật tháng 6/2018.
Nguồn: Barro, R., and J.-W. Lee. 2013. A New Data Set of Educational Attainment in the World,
1950-2010. Journal of Development Economics. 104 (September). pp. 184-198.

Do đó, tỷ lệ biết chữ của nữ giới được cải thiện đáng kể ở
các khu vực ban đầu có trình độ biết chữ của nữ thấp mặc dù
việc cải thiện cần có thời gian để phổ quát toàn bộ dân số (xem
Hình 12.1).

Trong thập niên 2010, khi tỷ lệ biết đọc biết viết đạt hơn
90% đối với nữ giới, tỷ lệ bình đẳng giới gần như đạt được ở
Đông Á và Đông Nam Á. Trung Á đạt gần 100% tỷ lệ biết chữ
cho cả nữ giới và nam giới trong thập niên 1980. Dữ liệu ở
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Thái Bình Dương mặc dù rất hạn chế nhưng vẫn cho thấy sự
thay đổi đáng kể về tỷ lệ biết chữ. Ở Nam Á, vào thập niên 1980,
một trên bốn phụ nữ có thể đọc và viết; trong năm 2010, tỷ lệ
này tăng lên một trên hai. Mặc dù có tiến bộ đáng kể, tỷ lệ biết
chữ và tỷ lệ nhập học của trẻ em gái ở trường tiểu học vẫn thấp
ở các nước Nam Á.

Hình 12.1: Tỷ lệ biết chữ theo giới tính

Lưu ý: Trong các thập niên 1980-1990, Trung Á không bao gồm Udơbêkixtan. Đông Á chỉ
bao gồm Trung Quốc trong các thập niên 1980-1990. Tỷ lệ biết chữ của người lớn là tỷ lệ dân
số được xác định từ 15 tuổi trở lên có khả năng đọc, viết và hiểu câu ngắn gọn đơn giản
trong cuộc sống hằng ngày. Định nghĩa này cũng bao gồm người biết đếm, có thể thực hiện
các phép tính số học đơn giản.
Nguồn: Asian Development Bank estimates using data from United Nations educational,
Scientific and Cultural Organization Institute for Statistics (UIS). UIS Stat Database.
https://data.uis.unesco.org/ (truy cập ngày 01/4/2019).

Những lý do cơ bản thúc đẩy tỷ lệ đi học và tỷ lệ biết chữ
của nữ giới là gì? Đầu tiên, cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh
tế từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, sản xuất thâm dụng
lao động mới nổi có xu hướng mang lại lợi ích cao hơn đối với
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giáo dục nữ giới, thu hút nhiều lao động nữ. Điều đó kích thích
nữ giới đi học. Ví dụ, sự tăng trưởng mang tính bùng nổ trong
ngành sản xuất quần áo may sẵn của Bănglađét đã tạo ra số lượng
lớn việc làm cho lực lượng lao động nữ, điều này tạo ra nhu cầu
lớn về giáo dục cũng như việc phụ nữ chậm kết hôn và sinh con4.

Gần đây, các cơ hội việc làm do công nghệ mới và toàn
cầu hóa mang lại, như thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO),
đã giúp phụ nữ có nhiều lựa chọn công việc mới và nhận thức
việc đầu tư vào giáo dục của họ là bổ ích hơn, tạo động lực cho
cha mẹ và người giám hộ đầu tư vào việc học của con em. Ví
dụ, nhiều làng bản Ấn Độ có cơ hội trong lĩnh vực BPO, phụ nữ
ít kết hôn hoặc chậm sinh con, thay vào đó họ chọn đi học tiếp
và/hoặc tham gia thị trường lao động5. Thu nhập hộ gia đình
cao hơn nhờ tăng trưởng kinh tế nhanh và tỷ lệ sinh thấp hơn
giúp cha mẹ có đủ điều kiện cho cả con trai và con gái đi học.

Thứ hai, chính sách công, chẳng hạn như chương trình
giáo dục tiểu học miễn phí bắt buộc và trợ cấp bằng tiền mặt
hoặc hiện vật (đặc biệt là thực phẩm) kèm theo điều kiện đi học,
đã làm giảm gánh nặng học phí cho cha mẹ. Những chính sách
này làm giảm sự phân biệt của các hộ gia đình khi đầu tư học hành
giữa con trai và con gái. Ví dụ, chương trình trợ cấp tiền mặt

4. Heath, R., and A. M. Mobarak. 2015. Manufacturing Growth and
the Lives of Bangladeshi Women. Journal of Development Economics. 115 (July).
pp. 1-15. Các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng đối với việc đi học của nữ giới,
sự tăng trưởng trong ngành sản xuất quần áo may sẵn có tác động lớn hơn
so với những chương trình học bổng của chính phủ.

5. Jensen, R. 2010. Economic Opportunities and Gender Differences in
Human Capital: Experimental Evidence for India. NBER Working Paper
Series. No. w16021. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
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hoặc hiện vật, trong đó chỉ chuyển tiền mặt hoặc thực phẩm cho
các hộ gia đình nếu con cái họ đi học tối thiểu một số ngày trong
tháng, đã chứng minh hiệu quả của chính sách cho trẻ em đến
trường và kéo dài thời gian học tập cho trẻ.

Tại Bănglađét, Chương trình Thực phẩm cho giáo dục
(FFE) của chính phủ triển khai năm 1993 là một trong những
chương trình trợ cấp có điều kiện đầu tiên. Bằng việc cung cấp
ngũ cốc thực phẩm hằng tháng cho các gia đình nghèo nếu con
cái họ đi học tiểu học, FFE đã tăng tỷ lệ các bé gái và bé trai đi
học lên 44% và 28%6. Chương trình 4Ps (Pilaw Pamilyang Pilipino
Program - Chương trình Cầu nối gia đình Philíppin) của Philíppin,
được WB và ADB hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ sử dụng các
dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Chương trình cải thiện tỷ lệ đi học
và sự tham gia của nam giới trong các buổi họp gia đình về
quyền sinh sản và chống bạo lực giới. Một ví dụ khác là một
chương trình tại Campuchia được Quỹ giảm nghèo Nhật Bản
(JFPR) hỗ trợ, đó là một quỹ ủy thác của ADB. Chương trình đã
trao học bổng cho học sinh nữ thuộc hộ gia đình nghèo ở lớp
cuối tiểu học. Chương trình đã làm tăng khoảng 30% tỷ lệ đi
học và tham gia lớp, có tác động lớn nhất đối với các học sinh
nữ có tình trạng kinh tế ở mức thấp nhất xã hội7.

6. Ahmed, A., and C. del Ninno. 2003. Food for Education in Bangladesh.
In Quisumbing, A., ed. Household Decisions, Gender, and Development.
Baltimore: Johns Hopkins University Press.

7. Filmer, D., and N. Schady. 2008. Getting Girls into School: Evidence
from a Scholarship Program in Cambodia. Economic Development and
Cultural Change. 56 (3). pp. 581-617. Chương trình này được coi là một hình
thức trợ cấp tiền mặt có điều kiện (CCT) vì mỗi gia đình nhận được một
khoản tiền mặt khi con gái có thành tích học tập tốt.
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12.3. Thành tựu trong chăm sóc sức khỏe nữ giới

Năm 1960, tuổi thọ kỳ vọng của nữ giới ở khu vực châu Á
đang phát triển là 46 năm, thấp hơn mức trung bình thế giới là
54 năm (xem Bảng 12.2). Năm 2018, tuổi thọ của nữ giới tăng
lên 74 năm, gần bằng mức trung bình của thế giới. Mức tăng
lớn nhất là ở Đông Á (thêm 33 năm), cao hơn mức tăng tuổi thọ
nữ giới trên toàn cầu (21 năm). Năm 2018, nữ giới tại khu vực
châu Á đang phát triển có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới
3,8 năm, so với chênh lệch 1,8 năm vào năm 1960. Tuổi thọ kỳ
vọng của nữ giới8 đã tăng 5 năm trong giai đoạn 2000-2016.

Sự gia tăng tuổi thọ của phụ nữ có thể được quy cho tỷ lệ
tử vong của phụ nữ sụt giảm ở hai giai đoạn quan trọng: thơ ấu
(0-5 tuổi) và sinh sản (15-49 tuổi). Tỷ lệ tử vong dưới 5 tuổi ở
trẻ em gái giảm 85% từ 207 trường hợp/1.000 ca sinh vào năm
1960 xuống còn 31 trường hợp/1.000 ca vào năm 2018, hoặc 177
trẻ em được cứu sống trên mỗi 1.000 trẻ được sinh ra.

Tỷ lệ sản phụ tử vong được xác định bằng số sản phụ tử
vong/100.000 ca sinh, giảm 67% từ 369 trường hợp vào năm
1990 xuống còn 121 trường hợp vào năm 2015; mức giảm tương
ứng trên toàn thế giới là 44%. Các quốc gia có tỷ lệ sản phụ tử
vong cao - Butan, Campuchia, Lào và Nêpan - đã giảm mạnh nhất.

Điều gì thúc đẩy sự cải thiện về sức khỏe của phụ nữ? Mức
sống tốt hơn nói chung, bao gồm dinh dưỡng tốt hơn và tăng
khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, đã đóng một vai trò quan
trọng. Đầu tư y tế công lớn, đặc biệt là nước sạch và vệ sinh làm
giảm lây lan các bệnh truyền nhiễm. Các dịch vụ y tế cho phụ nữ

8. Tuổi thọ được điều chỉnh theo sức khỏe (HALE) là một dạng tuổi
thọ sức khỏe áp dụng các trọng số khuyết tật để tính toán số năm sức khỏe
tốt tương đương được dự báo cho một trẻ sơ sinh.
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mang thai được cải thiện (chăm sóc tiền sản và hộ sinh) cùng
với mong muốn sinh ở bệnh viện thay vì ở nhà, cũng như tỷ lệ
sinh giảm là yếu tố then chốt làm giảm tỷ lệ tử vong của sản
phụ (Chương 6).

Tại Inđônêxia, chương trình Bidan di Desa (nữ hộ sinh
làng) đã đào tạo hơn 50.000 nữ hộ sinh kể từ năm 1989, làm gia
tăng đáng kể tỷ lệ sinh đẻ có hộ sinh lành nghề, đặc biệt ở khu
vực nông thôn. Trong thập niên qua, tỷ lệ sản phụ tử vong của
Campuchia đã giảm nhanh nhất so với toàn cầu. Thành công
này là nhờ một chiến dịch quốc gia nhằm tăng cường việc thăm
khám sức khỏe sản phụ và đặc biệt là chăm sóc hậu sản được
quan tâm9.

Boshi Techo (Cẩm nang sức khỏe bà mẹ và trẻ em) của Nhật
Bản ra mắt vào năm 1947. Cẩm nang giải thích cách theo dõi và
cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, và đã được sử dụng ở các
quốc gia khác như Inđônêxia. Cẩm nang có các ghi chú tại nhà
về thai kỳ, tiêm chủng trước khi sinh, sinh nở, tiêm chủng và
chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, giúp cung cấp kiến thức cần thiết
để chăm sóc gia đình xuyên suốt.

Mặc dù tỷ lệ tử vong ở nữ giới và tuổi thọ được cải thiện
tại khu vực châu Á đang phát triển, nhưng tỷ lệ bé trai so với
bé gái khi sinh vẫn cao. Tỷ số giới tính tự nhiên là 105-106 bé
trai/100 bé gái. Tỷ lệ này ở khu vực châu Á đang phát triển cao
hơn mức bình thường và đã tăng lên ở một số nền kinh tế (xem
Hình 12.2). Việc sử dụng những biện pháp phát hiện giới tính
thai nhi, tâm lý thích sinh con trai hơn, cũng như mong muốn

9 . United Nations Population Fund (UNFPA). 2013. Cambodia: A
Success Story in Reducing Maternal Mortality. Phnom Penh. https://cambodia.
unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Poster-RH.pdf.



BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN  547

Hình 12.2: Tỷ lệ giới tính khi sinh tại châu Á
(trẻ sơ sinh trai/trẻ sơ sinh gái)

Lưu ý: Thanh màu xanh thẳng đứng đề cập tỷ lệ giới tính tự nhiên khi sinh là 105-106 bé
trai/100 bé gái.
Nguồn: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
2019. World Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/ wpp/ (truy
cập ngày 01/6/2019).
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và chính sách có ít con là những nhân tố kết hợp. Ở một số nền
văn hóa, theo truyền thống, con trai được yêu thích hơn con gái
vì quan niệm rằng con trai có khả năng kiếm tiền hơn và có vai
trò chăm sóc cha mẹ, nối dõi theo truyền thống gia trưởng.
Trong một số nền văn hóa, gánh nặng của hồi môn có thể là một
lý do kinh tế cho việc coi trọng con trai hơn con gái.

Ở một số quốc gia, xu hướng chênh lệch giới tính đã bắt
đầu giảm. Ở Hàn Quốc, trong thập niên 1990, tỷ lệ chênh lệnh
nam - nữ khi sinh thuộc mức cao nhất trong khu vực nhưng
đã giảm mạnh vào thập niên 2000 xuống mức bình thường.
Tại Trung Quốc, tỷ lệ này đã tăng từ 1,12 vào giai đoạn 1990-
1995 lên 1,21 vào năm 2008, nhưng đã giảm xuống còn 1,13
vào năm 2015. Các biện pháp can thiệp của chính phủ như cấm
siêu âm lựa chọn giới tính và thay đổi các chuẩn mực xã hội
do thu nhập tăng đã giúp điều chỉnh tỷ lệ chênh lệch ở các
quốc gia này. Ở Hàn Quốc, phong trào nữ quyền nổi lên trong
thập niên 1990 đã dẫn đến việc sửa đổi Luật Gia đình năm
2005, bãi bỏ hệ thống đăng ký chủ gia đình, cũng đã làm giảm
tình trạng ưa chuộng con trai.

12.4. Lực lượng lao động và mức độ tham gia thị trường
của nữ giới

Tiến trình dài hạn tham gia lực lượng lao động của nữ giới

Cùng với những tiến bộ to lớn trong giáo dục và chăm sóc
sức khỏe phụ nữ trên toàn khu vực, tỷ lệ nữ giới trong độ tuổi
lao động tham gia lực lượng lao động đã tăng đáng kể trong
nửa thế kỷ qua. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, nữ sinh đi học
nhiều hơn và mức sinh thấp hơn lý giải cho xu hướng tích cực
về dài hạn khi nghiên cứu tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của
nữ giới. Nền kinh tế phát triển nhanh, chuyển đổi từ nông nghiệp
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sang sản xuất và dịch vụ đã tạo ra nhiều việc làm cho phụ nữ,
đặc biệt là ở khu vực thành thị.

Mở cửa thương mại và hội nhập kinh tế lớn hơn đã góp
phần thúc đẩy ngành sản xuất những mặt hàng xuất khẩu tăng
trưởng đáng kể, điển hình như may mặc và điện tử sử dụng số
lượng lớn lao động nữ trong vài thập niên qua. Ví dụ, ở Trung
Quốc, số lao động nữ làm trong ngành sản xuất theo hướng
xuất khẩu đã tăng lên rõ rệt sau khi Trung Quốc gia nhập WTO
năm 200110. Tại Bănglađét, việc làm mới trong ngành may mặc
định hướng xuất khẩu đã gia tăng mạnh mẽ nhu cầu lao động
kể từ đầu thập niên 1980, hơn 75% số lao động là phụ nữ được
tuyển dụng vào năm 2015, hầu hết là lao động làm việc lần đầu
từ các gia đình nghèo11. Gần đây, ngành dịch vụ là động lực
chính giúp phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế ở tất cả các tiểu
vùng, hấp thụ 50,6% lực lượng lao động nữ trong năm 2017
(tăng từ tỷ lệ 26,9% năm 2000). Tại Philíppin, phụ nữ chiếm
phần lớn trong số 1,3 triệu nhân viên tham gia hoạt động thuê
ngoài chu trình kinh doanh năm 201612.

Sự tham gia của lực lượng lao động nữ là một động lực
quan trọng và là kết quả của phát triển kinh tế. Thứ nhất, do phụ
nữ chiếm khoảng một nửa dân số trong độ tuổi lao động ở

10. Cai, F., and Y. Du. 2014. Exports and Employment in the People’s
Republic of China. In Khor, N., and D. Mitra, eds. Trade and Employment in
Asia. Abingdon, United Kingdom: ADB and Routledge.

11. Government of Bangladesh. 2015. Seventh Five-Year Plan FY2016-
FY2020: Accelerating Growth, Empowering Citizens. Dhaka: General Economics
Division, Planning Commission.

12. Errighi, L., C. Bodwell, and S. Khatiwada. 2016. Business Process
Outsourcing in the Philippines: Challenges for Decent Work. Bangkok:
International Labour Organization.
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châu Á, nên điều quan trọng là các nền kinh tế phải khai thác hết
tiềm năng của lực lượng lao động nữ này. Với tốc độ chuyển đổi
nhân khẩu học và già hóa gia tăng ở nhiều nền kinh tế, việc tạo ra
“lợi tức giới” (bằng cách thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường
sự tham gia của lực lượng lao động nữ) sẽ ngày càng quan trọng.

Thứ hai, sự tham gia nhiều hơn của lực lượng lao động nữ
cũng có thể nâng cao năng suất kinh tế tổng thể. Ở cấp độ doanh
nghiệp, bằng chứng cho thấy môi trường làm việc đa dạng về
giới mang lại năng suất cao hơn13.

Thứ ba, tiềm năng tạo thu nhập của phụ nữ thúc đẩy phát
triển xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ví dụ, một nghiên cứu
ở nông thôn Trung Quốc cho thấy việc tăng giá trà, thường được
phụ nữ sản xuất với lợi thế so sánh, vào đầu thập niên 1980 đã
làm tăng thu nhập cho phụ nữ và cải thiện sức khỏe cho trẻ em
gái - tỷ lệ giới tính ở các vùng sản xuất trà cũng được cải thiện14.

Thứ tư, khi nữ giới có cơ hội được nhận lương lao động và
được quyết định về tài chính, những vấn đề chi tiêu, tiết kiệm
và đầu tư (khác với nam giới) có thể dẫn đến sự tích lũy nguồn
lực vật chất, nhân lực cao hơn và sự lan tỏa tích lũy này giữa
các thế hệ rộng hơn15.

13. Azmat, G., and B. Petrongolo. 2014. Gender and the Labor Market:
What Have We Learned from Field and Lab Experiments? Labour Economics.
30 (October). pp. 32-40.

14. Qian, N. 2008. Missing Women and the Price of Tea in China: The
Effect of Sex-Specific Income on Sex Imbalance. Quarterly Journal of
Economics. 123 (3). pp. 1251-1285.

15. Có nhiều nghiên cứu về tác động lan tỏa của giáo dục và thu nhập
giữa các thế hệ. Ví dụ, xem Lee, H., and J.-W. Lee. 2019. Patterns and
Determinants of Intergenerational Educational Mobility: Evidence Across
Countries. Asian Growth Research Institute Working Paper Series. No. 2019-02.
Seoul: Asian Growth Research Institute.
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Bất bình đẳng giới kéo dài trong tham gia lao động

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ giới
vẫn còn trì trệ và thấp hơn đáng kể so với nam giới trên toàn
cầu với khoảng 50% dân số nữ hoạt động kinh tế trong năm
2017 (xem Hình 12.3). Châu Á cũng không phải là ngoại lệ. Hiện
tại, trung bình nữ giới ở khu vực châu Á đang phát triển tham
gia lực lượng lao động ít hơn 30% so với nam giới, với khác biệt
đáng kể giữa các quốc gia. Khoảng cách này vẫn tồn tại mặc dù
kinh tế tăng trưởng, tỷ lệ sinh giảm và trình độ giáo dục ngày
càng tăng.

Trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của giới nữ
(FLFPR) tăng ở hầu hết các quốc gia kể từ cuối thập niên 1960,
dữ liệu gần đây cho thấy tỷ lệ này đang giảm ở châu Á và Thái
Bình Dương, giảm rõ rệt ở một số tiểu vùng, trong đó tỷ lệ
tham gia của nam giới cũng giảm dần16. Trung bình, tỷ lệ
FLFPR ở châu Á giảm từ 57,2% vào năm 1990 xuống còn 50,3%
vào năm 2017, với sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia và các
tiểu vùng. Từ năm 1990 đến 2017, tỷ lệ FLFPR giảm mạnh ở
Đông Á và Thái Bình Dương, và khoảng cách giữa tỷ lệ tham
gia lực lượng lao động của nữ giới và nam giới ở Đông Á ngày
càng mở rộng.

Sự phát triển kinh tế có ảnh hưởng đến tỷ lệ phụ nữ
tham gia vào thị trường lao động? Mối quan hệ giữa tỷ lệ
FLFPR và thu nhập quốc dân trên đầu người có dạng chữ U

16. Xu hướng sụt giảm tỷ lệ tham gia lao động của nữ giới gần đây
không nhất thiết do nhiều nữ sinh đi học ở các trường trung học và đại học,
vì có một mô hình định tính tương tự sử dụng dữ liệu dân số trong độ tuổi
lao động (25-54 tuổi).
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(xem Hình 12.4)17. Tỷ lệ FLFPR cao ở các giai đoạn phát triển
trước đó khi thu nhập còn thấp và sản xuất nông nghiệp đóng
vai trò quan trọng. Sau đó, tỷ lệ có phần nào giảm xuống khi

Hình 12.3: Tỷ lệ tham gia lao động
ở châu Á và Thái Bình Dương

Lưu ý: Dân số trong độ tuổi lao động bao gồm những người trong độ tuổi 15-64. Số liệu dựa
trên ước tính được lập theo mô hình của Tổ chức Lao động quốc tế. Đông Á không bao gồm
Nhật Bản và Hàn Quốc. Dữ liệu cho khu vực Thái Bình Dương bao gồm Phigi, Papua Niu
Ghinê, Xamoa, Quần đảo Xôlômôn, Timo Lexte, Tônga và Vanuatu, trong đó Papua Niu
Ghinê làm giảm hầu hết tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ ở Thái Bình Dương.
Nguồn: Tính toán của ADB sử dụng dữ liệu từ ILO. ILOSTAT. https://www.ilo.org/ilostat/
(truy cập ngày 01/8/2019).

17. Một số nghiên cứu xuyên quốc gia hoặc theo các mốc thời gian đã
chỉ ra rằng, mối quan hệ giữa tỷ lệ FLFPR và phát triển kinh tế không nhất
thiết là đơn điệu mà đại diện cho đường cong hình chữ U trong tiến trình
phát triển kinh tế (Durand, J. D. 1975. The Labor Force in Economic Development:
A Comparison of International Census Data, 1946-1966. Princeton: Princeton
University Press).
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thu nhập hộ gia đình cao hơn, cho phép một số phụ nữ rời khỏi
thị trường lao động và chuyên tâm cho công việc gia đình. Tỷ
lệ này tăng trở lại khi xã hội trở nên thịnh vượng hơn.

Hình 12.4: Biểu đồ hình chữ U thể hiện mức độ tham gia của
lực lượng lao động nữ cùng với phát triển kinh tế trên thế giới

các năm 1990 và 2017

GNI = Tổng thu nhập quốc dân, ROW = phần còn lại của thế giới.
Nguồn: WB. World Development Indicators. https://databank.worldbank.org/ (truy cập
ngày 01/5/2019); and ILO. ILOSTAT. https://www.ilo.org/ilostat/ (truy cập ngày 01/8/2019).

Khi nhiều phụ nữ có học vấn cao, mong muốn theo đuổi
sự nghiệp cũng tăng lên18. Ở các nền kinh tế phát triển hơn,
tham vọng nghề nghiệp của phụ nữ, cũng như mong muốn tự
do kinh tế và vị thế độc lập hơn có thể làm gia tăng tỷ lệ nữ giới

18. Blau, F., M. Ferber, and A. Winkler. 2001. The Economics of Women,
Men, and Work. New Jersey: Prentice Hall.
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tham gia lực lượng lao động19. Nhưng sự tham gia lao động này
của nữ giới được xác định bởi nhiều yếu tố như thu nhập hộ gia
đình, tình trạng hôn nhân, nghĩa vụ chăm sóc con cái và các
trách nhiệm gia đình khác, điều kiện thị trường lao động, các
thiết bị hỗ trợ việc nhà giúp tiết kiệm thời gian, hỗ trợ về mặt
chính sách/thể chế, cùng với các chuẩn mực văn hóa - xã hội khác.

Mối quan hệ hình chữ U có thể giúp giải thích sự sụt giảm
tỷ lệ FLFPR trung bình trên khắp châu Á kể từ năm 1990, thậm
chí so với xu hướng tương tự trên toàn cầu (xem Hình 12.4). Khi
hầu hết các nền kinh tế trong khu vực đã đạt đến giai đoạn thu
nhập trung bình, phụ nữ bỏ việc làm được trả lương thấp để
thiên về sản xuất tại nhà và chăm sóc con cái, dẫn đến tỷ lệ tham
gia lực lượng lao động của họ giảm. Ví dụ, thu nhập bình quân
đầu người tăng gần 8 lần từ 1.327 USD lên 10.414 USD theo tiêu
chí ngang giá sức mua, tạo ra hiệu ứng thu nhập mạnh mẽ giúp
tạo điều kiện cho phụ nữ dành nhiều thời gian hơn ở nhà.

Sự gián đoạn trong tham gia thị trường lao động của nữ
giới và sự phát triển nghề nghiệp trong thời gian kết hôn, sinh
con và/hoặc nuôi con dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ của tỷ lệ
FLFPR trong giai đoạn giữa vòng đời, tạo ra đường cung lao
động hình chữ M. Các chuẩn mực xã hội và ảnh hưởng văn hóa
đặt gánh nặng lớn không cân đối lên việc chăm sóc trẻ em và
công việc gia đình đối với phụ nữ cũng củng cố mối quan hệ

19. Ở Ấn Độ, việc tăng quy định chỉ tiêu cho đại diện là nữ giới ở các
vị trí được bầu dẫn đến việc tăng giáo dục cho các bé gái, có lẽ bằng cách
nuôi dưỡng khát vọng của chính các bé gái và nguyện vọng của cha mẹ
(Beaman, L., et al. 2012. Female Leadership Raises Aspirations and
Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India. Science. 335
(6068). pp. 582-586).
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hình chữ M ở một số nền kinh tế và tiểu vùng ở giai đoạn phát
triển cụ thể (xem Hình 12.5).

Hình 12.5: Tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động
trong vòng đời theo biểu đồ Pseudo-Cohort

ở một số nền kinh tế châu Á

Lưu ý: Số liệu trước năm 1990 dựa trên dữ liệu khảo sát quốc gia, số liệu từ năm 1990 trở đi
dựa trên ước tính được lập theo mô hình của Tổ chức Lao động quốc tế.
Nguồn: Tổ chức Lao động quốc tế. ILOSTAT. https://www.ilo.org/ilostat/ (truy cập ngày
01/7/2019).

Trong thập niên qua, một số nền kinh tế đã chứng kiến
hình chữ M thoải hơn. Chính phủ và các công ty có thể giúp
giảm bớt sự gián đoạn của việc phụ nữ tham gia thị trường
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lao động bằng cách tăng các lựa chọn chăm sóc trẻ em có chất
lượng với giá cả phải chăng; sắp xếp công việc linh hoạt cho cả
nữ giới và nam giới; thai sản, quan hệ cha mẹ - con cái và nghỉ
phép chăm con; khuyến khích nữ giới tái hòa nhập lực lượng
lao động; và nhấn mạnh chung về bình đẳng giới ở nơi làm việc.
Sự thay đổi các chuẩn mực xã hội khuyến khích nam giới chia
sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình một cách bình đẳng hơn cũng
có thể giúp cải thiện tình hình.

Khoảng cách giới tính về chất lượng việc làm và khoảng cách
thu nhập còn duy trì dai dẳng

Mặc dù sự tham gia của lực lượng lao động nữ là một khía
cạnh quan trọng để theo dõi tiến bộ của tình trạng tham gia làm
kinh tế của phụ nữ, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là nhìn
vào chất lượng việc làm và điều kiện lao động. Trong giai đoạn
1991-2017, tỷ lệ lao động nữ ở khu vực châu Á đang phát triển
cao nhất ở các nghề cần kỹ năng trung bình trong ngành dịch
vụ, đặc biệt là hỗ trợ công việc văn phòng (47,7%), nhân viên
bán hàng và dịch vụ (41,4%). Đó là mức thấp nhất trong những
nghề nghiệp cần có kỹ năng cao (20,4% ở nghề quản lý)20.

Mặc dù các dịch vụ giúp tăng sự tham gia của phụ nữ vào
việc làm kinh tế như là một phần của sự thay đổi cơ cấu dài
hạn, nhưng cũng phản ánh sự tham gia của phụ nữ trong các
công việc có mức lương thấp hơn với tiềm năng tích lũy vốn và
kỹ năng hạn chế. Ngay cả trong các dịch vụ hiện đại, như tài
chính, công nghệ thông tin và dịch vụ kinh doanh, số liệu quốc
tế chứng minh sự khác biệt nghề nghiệp dai dẳng theo giới tính.
Ví dụ, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nữ giới chủ yếu là

20. ILO. ILOSTAT Database. https://www.ilo.org/ilostat/.
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xử lý dữ liệu, trong khi nam giới chủ yếu đảm nhiệm các vị trí
có kỹ năng, được trả lương cao hơn, như lập trình21.

Ở hầu hết các nền kinh tế châu Á, phụ nữ chủ yếu làm việc
trong khu vực phi chính thức, thường là trong các doanh
nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, thường ở khu vực nông thôn. Việc
thiếu các tiêu chuẩn và quy định lao động đàng hoàng trong
môi trường không chính thức khiến phát sinh những điều kiện
làm việc tồi tệ.

Ngoài ra, ngay cả khi làm việc chính thức, phụ nữ có xu
hướng làm việc trong các công việc được phân loại là hợp đồng
ngắn hạn hoặc bán thời gian, dễ bị mất việc mà không có bảo
hiểm xã hội đầy đủ và có tiếng nói trong công việc22. Mặc dù đã
có những bước tiến đáng kể, nhưng hơn một nửa phụ nữ khu
vực châu Á đang phát triển vẫn phải làm những công việc bấp
bênh, như bán hàng rong (xem Hình 12.6). Mô hình công việc
bấp bênh cũng cho thấy những biến đổi rõ rệt của khu vực này
cùng tốc độ chuyển đổi cơ cấu chậm. Ở Nam Á, lao động nữ
chiếm một tỷ lệ lớn hơn hẳn trong khu vực phi chính thức, vì
họ vẫn làm việc chủ yếu trong nông nghiệp, đặc biệt là nông
nghiệp tự cung tự cấp. Ở khu vực Thái Bình Dương, hầu hết
các công việc trong các ngành dịch vụ - những ngành thúc đẩy
một lượng lớn phụ nữ tham gia làm kinh tế - thường mang tính

21. Xem tài liệu Wajcman, J., and L. A. P. Lobb. 2007. The Gender
Relations of Software Work in Vietnam. Gender, Technology and Development.
11 (1). pp. 1-26; and Patel, R., and M. J. Parmentier. 2005. The Persistence of
Traditional Gender Roles in the Information Technology Sector: A Study of
Female Engineers in India. Information Technologies and International
Development. 2 (3). pp. 29-46.

22. Theo định nghĩa của ILO, người lao động dễ bị mất việc làm bao
gồm những lao động tư (người tự kinh doanh, không thuê nhân công) và
người lao động tại gia đình (làm việc trong cơ sở kinh doanh của họ hàng
cùng hộ gia đình).
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chất không chính thức và liên quan đến các hoạt động có giá trị
gia tăng thấp.

Hình 12.6: Tỷ lệ lao động nữ dễ bị mất việc làm
(% tổng số lao động nữ)

Lưu ý: Đông Á không bao gồm Hàn Quốc. Người lao động dễ bị mất việc làm bao gồm
những lao động tư (người tự kinh doanh, không thuê nhân công) và người lao động tại gia
đình (làm việc trong cơ sở kinh doanh của họ hàng cùng hộ gia đình).
Nguồn: Ước tính của ADB sử dụng dữ liệu từ Tổ chức Lao động quốc tế. ILOSTAT.
https://www.ilo.org/ilostat/ (truy cập ngày 01/3/2019).
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Ngay cả khi nữ giới tìm thấy cơ hội việc làm không dễ bị
tổn thương, họ vẫn kiếm được ít tiền hơn nam giới khi làm công
việc tương đương. Trên toàn cầu, nữ giới có xu hướng nhận
mức lương thấp hơn (xem Hình 12.7) và có ít quyền lợi hơn so
với nam giới. Các ngành nghề kỹ năng cao (công việc quản lý
và chuyên nghiệp) có khoảng cách tiền lương theo giới tính lớn
nhất. Khoảng cách tiền lương giữa hai giới có thể được giải
thích rõ hơn bởi các chuẩn mực văn hóa và xã hội cũng như các
bối cảnh thể chế hơn là thu nhập bình quân đầu người của các
nền kinh tế.

Hình 12.7: Khoảng cách tiền lương theo giới tính trên thế giới
phân theo các mức thu nhập giai đoạn 1995-2015

GDP = Tổng sản phẩm trong nước.
Nguồn: Dữ liệu tiền lương từ Terada-Hagiwara, A., S. Camingue-Romance và J. Zveglich.
2019. Gender Differences and Relative Pay: Does the Stage of Development Matter? Paper
presented at the Asian and Australasian Society of Labour Economics 2019 Conference,
National University of Singapore, 12-14 December; dữ liệu GDP bình quân đầu người thực
tế từ WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org; Đài Loan (Trung
Quốc): data from Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics.
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Khoảng cách tiền lương có tầm quan trọng đối với việc
thu hẹp khoảng cách của các vấn đề khác về giới tính. Mức
lương thấp hơn có thể không khuyến khích nữ giới trong độ
tuổi lao động tham gia vào lực lượng lao động, phá vỡ vòng lặp
phản hồi tích cực mà trong đó công việc được trả lương sẽ củng
cố vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Khoảng cách này
cũng có thể cản trở phụ nữ trẻ đầu tư vào giáo dục và đào tạo,
hạn chế các lựa chọn trong tương lai của họ.

Ở khu vực châu Á đang phát triển, mức lương trung bình
của nữ giới bằng khoảng 75% mức lương của nam giới trong
giai đoạn 1995-2015, thấp hơn một chút so với mức trung bình
toàn cầu 79% (xem Hình 12.7). Khoảng cách tiền lương kéo dài
dai dẳng đáng ngạc nhiên giữa các quốc gia và theo thời gian,
do đó tổng thu nhập tăng không nhất thiết dẫn đến bình đẳng
hơn cho nữ giới. Khoảng cách tiền lương giữa hai giới vẫn luôn
là một thách thức quan trọng đối với phát triển.

Xu hướng khoảng cách tiền lương giữa hai giới rất khác
nhau trong khu vực. Nữ giới đã đạt được tiến bộ đáng kể trong
việc thu hẹp khoảng cách tiền lương ở Ấn Độ và Đài Loan
(Trung Quốc), và mức tăng vừa phải ở Inđônêxia. Ở Ấn Độ, thu
nhập của nữ giới chỉ bằng khoảng 1/2 mức trung bình của nam
giới ngay cả trong năm 2004, nhưng tỷ lệ này đã tăng lên 61%
vào năm 2011. Ở Philíppin, nữ giới có mức thu nhập cao hơn so
với nam giới trong năm 2001 (105%) theo dữ liệu lương mới
nhất, nhưng giảm nhẹ xuống dưới mức bình đẳng vào năm
2013 (98%)23.

23. ADB. 2015. Asian Development Outlook 2015 Update: Enabling Women,
Energizing Asia. Manila.
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Một yếu tố quan trọng quyết định khoảng cách thu nhập
là sự khác biệt về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, loại
việc làm và nghề nghiệp hoặc ngành kinh tế. Thu nhập tăng và
toàn cầu hóa tạo cơ hội cho nữ giới theo đuổi giáo dục và sự
nghiệp (trước đây bị các tổ chức truyền thống ngăn cản). Mặc
dù khoảng cách giáo dục đã thu hẹp đáng kể ở hầu hết các nền
kinh tế khi đất nước phát triển, nhưng nữ giới trong độ tuổi lao
động nói chung ở hầu hết các quốc gia được học hành ít hơn so
với nam giới trong độ tuổi lao động trung bình do khoảng cách
giáo dục giữa những lao động lớn tuổi.

Hơn nữa, nguồn vốn nhân lực tích lũy từ công việc của
nam giới có thể đóng một vai trò trong sự chênh lệch giữa tiền
lương của nam giới và nữ giới. Các trách nhiệm khác nhau
trong hộ gia đình, đặc biệt khi có trẻ em, có thể khiến nữ giới
tích lũy được ít kinh nghiệm việc làm hơn nam giới hoặc dành
ít thời gian hơn cho công việc được trả lương. Phụ nữ có thể có
khuynh hướng chấp nhận mức lương thấp hơn để đổi lấy sự an
toàn về thể chất hoặc sự linh hoạt trong công việc.

Việc trả lương công bằng cho công việc có giá trị như nhau
được mọi người công nhận là quyền mà cả nam giới và nữ giới
đều được hưởng. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều
có luật bảo đảm nguyên tắc trả lương công bằng trong thực tế.
Trong số các nền kinh tế có báo cáo về phân biệt giới tính trong
cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới24, 36 nền kinh tế ở khu
vực châu Á đang phát triển không có luật bảo vệ chống lại tình
trạng chênh lệch lương do giới tính. Ngoài nguyên tắc mang
tính thượng tầng này, cần có các chính sách thúc đẩy khoa học,

24. WB. Women, Business, and the Law Database. https://wbl.worldbank.
org/en/data/exploretopics/getting-paid (truy cập ngày 10/11/2019).
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công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) cho trẻ em gái; tăng
cường phát triển kỹ năng cho phụ nữ tại nơi làm việc; và hỗ trợ
phụ nữ việc chăm sóc trẻ em và người già.

Khoảng cách giới tính đáng kể trong sở hữu và quản lý
doanh nghiệp

Nữ giới nói chung vẫn chưa được đánh giá cao trong sở
hữu và quản lý công ty. Các doanh nghiệp do nữ giới sở hữu
hoặc quản lý thường có đặc trưng là các doanh nghiệp nhỏ với
cơ sở vốn và năng suất thấp, và thường chỉ đơn giản là cố gắng
để tồn tại. Tính đến năm 2011, hơn 90% doanh nghiệp siêu nhỏ,
nhỏ và vừa thuộc sở hữu của nữ giới ở châu Á và Thái Bình
Dương thuộc khu vực phi chính thức. Về bản chất, các công ty
do nữ giới sở hữu này thường bị hạn chế bởi khả năng tiếp cận
nguồn tài chính và các bất lợi khác liên quan đến khu vực phi
chính thức25.

Các chương trình tín dụng và tài chính vi mô được các tổ
chức phi chính phủ, chính phủ, ADB và các ngân hàng phát
triển đa phương khác hỗ trợ đã có những bước tiến quan trọng
trong việc cải thiện sự tham gia và tiếp cận nguồn tài chính của
nữ giới. Nữ giới được cho là hạn chế về kiến thức tín dụng hơn
nhưng lại đáng tin cậy hơn nam giới trong việc trả nợ. Vì vậy,
phụ nữ nông thôn được các tổ chức tài chính vi mô nhắm đến.
Ngân hàng Grameen ở Bănglađét do Giáo sư đạt giải Nobel
Muhammad Yunus thành lập là một ví dụ ban đầu về việc thu
hẹp khoảng cách giới về tiếp cận tài chính thông qua việc mở
rộng nhanh chóng các chương trình tín dụng vi mô ở khu vực
nông thôn. Các chương trình này tạo điều kiện cho phụ nữ có

25. WTO, Australian Aid, and ADB. 2019. Aid for Trade in Asia and the
Pacific: Promoting Economic Diversification and Empowerment. Manila: ADB.
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các hoạt động trên thị trường để tạo thu nhập và tăng cường
quyền thương lượng trong hộ gia đình26.

Càng có nhiều bằng chứng cho thấy rằng việc số hóa
thương mại và tăng trưởng thương mại điện tử với tốc độ
nhanh mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nhân nữ27. Áp
dụng lăng kính bình đẳng giới đối với các sáng kiến công nghệ
thông tin và truyền thông có thể thúc đẩy tinh thần kinh doanh
của nữ giới, cho phép họ tận dụng các cơ hội từ hoạt động thuê
ngoài và kết nối mạng lưới quan hệ trực tuyến ngay cả ở những
nền kinh tế còn nhiều thách thức về mặt địa lý của khu vực Thái
Bình Dương.

12.5. Vị thế của nữ giới trong đời sống gia đình và đời sống
công cộng

Trong hơn 50 năm qua, trong khi những tiến bộ đáng chú
ý về quyền pháp lý và quyền công dân của phụ nữ đã được
thực hiện, việc phụ nữ tham gia đời sống nơi công cộng và lĩnh
vực chính trị vẫn bị hạn chế. Một yếu tố quan trọng giải thích
cho sự tiến bộ còn khập khiễng này là các chuẩn mực và thái độ
xã hội còn hạn chế vai trò của nữ giới trong gia đình, với quyền
tiếp cận hạn chế đối với những vai trò “phi truyền thống” trong
xã hội và nền kinh tế.

26. Pitt, M. M., S. R. Khandker, and J. Cartwright. 2006. Empowering
Women with Micro Finance: Evidence from Bangladesh. Economic
Development and Cultural Change. 54 (4). pp. 791-831; và Schuler, S. R., and E.
Rottach. 2010. Women’s Empowerment across Generations in Bangladesh.
Journal of Development Studies. 46 (3). pp. 379-396.

27. WTO, Government of Australia, and ADB. 2019. Aid for Trade in
Asia and the Pacific: Promoting Connectivity for Inclusive Development.
Manila: ADB.
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Sự tiến bộ và những thách thức đối với vị thế của nữ giới
trong gia đình

Theo truyền thống, địa vị của một người phụ nữ được xác
định bởi vai trò sinh sản và nghĩa vụ chăm sóc gia đình: là mẹ,
con gái, chị gái hoặc em gái. Vai trò và trách nhiệm của họ chủ
yếu giới hạn trong các hoạt động chăm sóc không có thù lao
như chăm sóc các thành viên trong gia đình, nấu ăn, dọn dẹp,
lấy nước và củi cùng những việc vặt khác. Mặc dù có khác biệt
giữa các tiểu vùng ở châu Á và Thái Bình Dương, nhưng phần
không đồng đều của những công việc không có thù lao mà phụ
nữ và trẻ em gái phải thực hiện là phổ biến giữa các quốc gia ở
các mức thu nhập khác nhau. Việc sử dụng ngày càng nhiều các
thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng và máy sấy
(xem Hình 12.8) đã giúp giảm thời gian cho việc nhà, nhưng
gánh nặng chăm sóc gia đình không thù lao và việc nhà vẫn
không tương xứng với công sức của phụ nữ (xem Hình 12.9).

Mặc dù tình trạng không cân xứng về trách nhiệm chăm
sóc gia đình không lương của phụ nữ vẫn tồn tại, nhưng cải
cách pháp luật về đất đai và tài sản, thừa kế, hôn nhân và gia
đình đã củng cố quyền và tư cách pháp lý của phụ nữ trong gia
đình. Khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã đạt được tiến bộ
trong việc loại bỏ phân biệt đối xử giới tính trong các khuôn
khổ pháp lý, đặc biệt là các luật về tiếp cận công việc và phòng
chống bạo lực đối với phụ nữ28. Việc có quyền bình đẳng lớn
hơn trong gia đình, như quyền bình đẳng về sở hữu tài sản và

28. Theo định nghĩa của WB. 2018. Women, Business, and the Law 2018.
Washington, DC.
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tài sản, cũng liên hệ mật thiết với năng lực thương lượng vững
chắc hơn trong gia đình29.

Hình 12.8: Sở hữu đồ gia dụng ở một số nền kinh tế châu Á
(% hộ gia đình)

29. ADB. 2018. Measuring Asset Ownership and Entrepreneurship from a
Gender Perspective. Methodology and Results of Pilot Surveys in Georgia,
Mongolia, and the Philippines. Manila.
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Tiếp Hình 12.8

Nguồn: Euromonitor International. Socioeconomic Indicators. https://eifl.net/publisher/
euromonitor-international.

Ví dụ về cải cách pháp lý bao gồm sự công nhận về mặt
hiến pháp và/hoặc hợp pháp quyền bình đẳng của phụ nữ (ví
dụ, hiến pháp của các nước cộng hòa Trung Á trong thập niên
1990 và Luật Đất đai năm 2001 của Campuchia), quyền bình
đẳng về thừa kế (Đạo luật Thừa kế Hindu sửa đổi năm 2005 của
Ấn Độ), quyền sở hữu tài sản chung cho các cặp vợ chồng
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(Sắc lệnh của Tổng thống Philíppin năm 1978) và quyền cho
phụ nữ đã kết hôn mở tài khoản ngân hàng cá nhân (Luật Hôn
nhân năm 1974 của Inđônêxia)30.

Hình 12.9: Thời gian nữ giới dành cho công việc chăm sóc
và việc nhà không lương giai đoạn 2010-2017

(tương quan với thời gian của nam giới)

OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển châu Á.
Lưu ý: Dữ liệu được dựa trên các khảo sát quốc gia về sử dụng thời gian trong giai đoạn
2010-2017.
Nguồn: ADB and UN Women. 2018. Gender equality and the Sustainable Development
Goals in Asia and the Pacific. Bangkok; United Nations, Department of Economic and Social
Affairs, Statistics Division. Gender Statistics. https://genderstats.un.org/ (truy cập ngày
20/5/2019); and OECD. OECD Statistics. https://stats.oecd.org/ (truy cập ngày 15/8/2019).

30. WB. 2018. Women, Business, and the Law 2018. Washington, DC.
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Ngoài ra còn có những cải cách pháp lý nâng tuổi kết hôn
hợp pháp tối thiểu để bảo vệ quyền trẻ em và bảo đảm cơ hội
cho con gái đi học. Đến năm 2016, hầu hết các quốc gia ở châu
Á và Thái Bình Dương đã tăng tuổi kết hôn tối thiểu lên 18 tuổi
(ngoại trừ luật tục hoặc tôn giáo)31. Cải cách pháp lý, kết hợp
với thay đổi kinh tế xã hội, dẫn đến tăng tuổi kết hôn trung bình
của nữ giới ở nhiều quốc gia.

Việc nữ giới quyết định những vấn đề trong gia đình
dường như đã tăng lên trong giai đoạn này, phản ánh xu hướng
tăng trưởng nguồn vốn nhân lực, khả năng kiếm được thu nhập
độc lập và quyền pháp lý mạnh hơn đối với tài sản sinh lời. Mặc
dù khác nhau giữa các khu vực, nhưng phụ nữ đã kết hôn ngày
càng có khả năng tham gia vào việc ra quyết định mua các tài
sản gia đình có giá trị lớn như nhà đất và ô tô (xem Hình 12.10).
Tuy nhiên, “tổn thất” của việc kết hợp công việc được trả lương
và không lương thường dẫn đến việc phụ nữ ngày càng "nghèo
thời gian" - không có thời gian dành cho các hoạt động giải trí,
giáo dục, tham gia đời sống công cộng và chính trị32. Phụ nữ ở
khu vực châu Á đang phát triển thừa nhận rằng việc đạt được
cân bằng giữa gia đình và công việc là một trong những thách
thức lớn nhất33.

31. Inter-Parliamentary Union and the World Health Organization.
2014. Child, Early and Forced Marriage Legislation in 37 Asia-Pacific Countries.
Tignieu-Jameyzieu: Courand et Associés.

32. ADB and UN Women. 2018. Gender Equality and the Sustainable
Development Goals in Asia and the Pacific. Bangkok.

33. ILO and Gallup. 2017. Towards a Better Future for Women and Work:
Voices of Women and Men. Geneva and Washington, DC.
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Những thành quả và khoảng cách còn tồn tại đối với vị thế của
nữ giới trong đời sống công cộng và chính trị

Nửa thế kỷ qua đã chứng kiến một số bước nhảy vọt trong
việc phụ nữ tham gia các hoạt động cộng đồng và chính trị ở
khu vực châu Á và Thái Bình Dương (bao gồm Ôxtrâylia, Nhật
Bản và Niu Dilân). Có hai quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp
quyền bầu cử cho cử tri nữ (Niu Dilân vào năm 1893; Ôxtrâylia
vào năm 1902, sớm hơn cả Mỹ hoặc Anh). Đến năm 1970, có 7
quốc gia trong khu vực vẫn chưa trao cho phụ nữ quyền bỏ
phiếu hoặc ra tranh cử. Ngày nay, tất cả phụ nữ các nước trong
khu vực đều có quyền bầu cử. Khu vực này cũng là nơi đầu tiên
trên toàn cầu có một nữ lãnh đạo chính phủ, nữ Thủ tướng
Sirimavo Bandaranaike của Xri Lanca vào năm 1960. Cũng có
một xu hướng tích cực trong tỷ lệ phụ nữ giữ tư cách thành viên
Nghị viện (nghị sĩ) (xem Hình 12.11). Năm 2000, 13,3% số nghị
sĩ là phụ nữ, tăng lên 19,8% vào năm 2019. Tuy nhiên, trung
bình khu vực vẫn ở dưới mức trung bình toàn cầu (24,3%),
trong đó các nước Thái Bình Dương có tỷ lệ nữ nghị sĩ thấp nhất
trên toàn thế giới.

Có nhiều yếu tố khác nhau có thể giải thích cho sự gia tăng
tỷ lệ tham gia chính trị của nữ giới trong khu vực, mặc dù vẫn
thấp hơn mức trung bình của thế giới. Tỷ lệ bắt buộc hoặc các
biện pháp đặc biệt tạm thời đã giúp tăng sự tham gia chính trị
của nữ giới34. Ở Mông Cổ, ví dụ, tỷ lệ nữ nghị sĩ tăng từ 7% năm
2005 lên 15% vào năm 2015 sau khi có quy định35. Mặt khác, vẫn

34. ADB. 2012. Guidance Note: Gender and Law - Temporary Special
Measures to Promote Gender Equality. Manila.

35. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Gender Quotas Database. https://www.idea.int/data-tools/data/gender-
quotas/quotas#different (truy cập ngày 21/6/2019).
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tồn tại tình trạng phổ biến cử tri thiên vị các nhà lãnh đạo nam
hơn, cho thấy thái độ của công chúng phải thay đổi để các nhà
lãnh đạo chính trị là nữ giới tiếp tục đạt được sự tiến bộ (xem
Hình 12.12).

Hình 12.11: Tỷ lệ ghế cho nữ giới
trong Nghị viện quốc gia

(%)

Nguồn: Inter-Parliamentary Union. Women in Parliament Database. http://archive.ipu.org/
wmn-e/classif.htm (truy cập ngày 07/6/2019).

Bạo hành đối với phụ nữ

Bạo hành đối với phụ nữ là vi phạm các quyền cơ bản của
con người và là trở ngại cho việc trao quyền kinh tế và chính trị
xã hội cho nữ giới. Tổn hại của bạo hành phụ nữ vượt xa những
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gì mà cá nhân phụ nữ đó phải gánh chịu; hành động bạo hành
cũng có chi phí kinh tế rất lớn. Việt Nam gần đây ước tính chi
phí này ở mức 1,4% GDP. Các ước tính này xem xét các chi phí
trực tiếp (như dịch vụ y tế, dịch vụ liên quan đến tư pháp như
cảnh sát, tư pháp và tư vấn) cũng như chi phí gián tiếp (ví dụ
như chấn thương tâm lý, mất ngày làm việc và ảnh hưởng đến
sức khỏe của những phụ nữ sau khi bị bạo hành)36.

Hình 12.12: Thái độ đối với các lãnh đạo chính trị
là nữ giới giai đoạn 2010-2014

(%)

Nguồn: Institute for Comparative Survey Research. World Values Survey. http://www.
worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (truy cập ngày 23/8/2019).

36. ADB and UN Women. 2018. Gender Equality and the Sustainable
Development Goals in Asia and the Pacific. Bangkok. Để biết tổng quan về các
phương pháp hiện có nhằm tính toán tổn thất do bạo hành giới tính, xem
Duvvury, N., C. Grown, and J. Redner. 2004. Costs of Intimate Partner Violence at
the Household and Community Levels: An Operational Framework for Developing
Countries. Washington, DC: International Center for Research on Women.
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Cải cách pháp lý quốc gia tiếp tục ưu tiên việc loại bỏ bạo
hành đối với phụ nữ, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân
biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) năm 1979 được Đại hội đồng
Liên hợp quốc thông qua đã tạo động lực cho hoạt động chống
bạo hành phụ nữ; và đặc biệt kể từ Hội nghị thế giới về phụ nữ
lần thứ tư của Liên hợp quốc năm 1995 được tổ chức tại Bắc
Kinh. Luật chống bạo hành trong gia đình hoặc trong hôn
nhân/tình yêu đã được áp dụng giữa hầu hết các quốc gia ở
châu Á và Thái Bình Dương. Các quốc gia gia nhập và phê
chuẩn CEDAW có nghĩa vụ phải công nhận bạo hành trong hôn
nhân/tình yêu là vi phạm nhân quyền và phải có luật pháp
trong nước nghiêm cấm37. Các luật khác, như xử lý quấy rối tình
dục, vẫn còn trong tình trạng chắp vá ở khu vực.

Chuẩn mực xã hội là chất xúc tác cho bình đẳng giới

Các chuẩn mực xã hội là những yếu tố cơ bản giải thích
cho tình trạng tiến bộ còn khập khiễng và những trở ngại vô
hình vẫn còn tồn tại ở các quốc gia trong khu vực trên thị
trường lao động, trong giáo dục, gia đình, cộng đồng và lãnh
đạo các tổ chức công.

Các chuẩn mực xã hội có thể vẫn còn “sâu sắc” nhưng
không phải không thể xóa bỏ. Cải cách pháp lý, các chiến dịch
nâng cao nhận thức cộng đồng, các phong trào xã hội và các
nhân tố tích cực khác đã được chứng minh có tác dụng tạo ra
những thay đổi tích cực đối với các chuẩn mực xã hội theo
hướng ủng hộ bình đẳng giới hơn38. Ví dụ, ở Ấn Độ, một đạo luật

37. UN Women. 2013. Domestic Violence Legislation and Its Implementation.
Bangkok.

38. Heise, L., et al. 2019. Gender Inequality and Restrictive Gender Norms:
Framing the Challenges to Health. The Lancet. 393 (10189). pp. 2440-2454.
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được ban hành năm 1993 tăng cường đáng kể các vị trí lãnh đạo
dành riêng cho nữ giới trong các hội đồng làng xã đã củng cố
những khát vọng và con đường giáo dục cho con gái, đồng thời
cũng thay đổi nhận thức của nữ giới về vị trí lãnh đạo39.

Các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng và các
chiến dịch truyền thông cũng có liên quan đến việc truyền tải
và áp dụng các chuẩn mực giới tính tích cực hơn. Truyền hình
cáp và truyền hình vệ tinh nhanh chóng lan rộng khắp châu Á
và Thái Bình Dương, mang lại cho người xem những giá trị mới
và lối sống khác, ảnh hưởng đến thái độ, hành vi và các chuẩn
mực xã hội cởi mở hơn40. Tại Mông Cổ, ADB giúp triển khai
một chiến dịch truyền thông đa phương tiện để nâng cao nhận
thức chống lại định kiến và bạo lực giới tính (xem Hộp 12.1)41.

Hộp 12.1: Vai trò của ADB
trong bình đẳng giới và phát triển

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có một lịch sử hoạt
động lâu dài hướng tới bình đẳng giới. Năm 1985, ADB thông
qua một chính sách về vai trò của nữ giới trong phát triển.
Điều này được củng cố theo thời gian. Năm 2018, ADB thông
qua Chiến lược 2030, thúc đẩy tiến bộ về bình đẳng giới, là
một trong bảy ưu tiên hoạt động. Theo chiến lược, đến năm

39. Beaman, L., et al. 2012. Female Leadership Raises Aspirations and
Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India. Science. 335
(6,068). pp. 582-586.

40. Jensen, R., and E. Oster. 2009. The Power of TV: Cable Television
and Women’s Status in India. Quarterly Journal of Economics. 124 (3). pp.
1057-1094.

41. Serafica, P., and T. Begszuren. Communication Strategies to Enforce
Gender Equality Legislation in Mongolia. https://development.asia/case-study/
communication-strategies-enforce-gender-equality-legislation-mongolia.
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2030, 75% hoạt động của ADB trước tiên sẽ là thúc đẩy bình
đẳng giới.

ADB tiếp tục hỗ trợ phong trào trao quyền kinh tế cho
phụ nữ thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng, giáo dục
kỹ thuật và dạy nghề, tài trợ và đào tạo các doanh nghiệp do
phụ nữ lãnh đạo, các dự án nông nghiệp và kinh doanh nông
nghiệp. Năm 2018-2019, ADB nhận tài trợ từ Sáng kiến tài
chính cho nữ doanh nhân, chương trình tạo điều kiện cho các
ngân hàng thương mại ở Phigi, Xri Lanca và Việt Nam hướng
dịch vụ tài chính của họ đến các doanh nghiệp do phụ nữ
lãnh đạo ở thành thị và nông thôn.

Hỗ trợ của ADB đối với an toàn xã hội, y tế và giáo dục
vẫn là cốt yếu. Tại Pakixtan, ADB hỗ trợ tài chính cho Chương
trình Hỗ trợ thu nhập quốc gia Benazir đã làm gia tăng đáng
kể việc cấp thẻ căn cước quốc gia và thẻ tiền mặt cho phụ nữ
nghèo, giúp họ lần đầu tiên tiếp cận các dịch vụ tài chính.

ADB đang giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản, như
năng lượng, giao thông và nước sạch, giúp giảm bớt gánh
nặng cho phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình và hỗ trợ họ
tham gia làm việc, giáo dục và y tế. Trong các dự án cơ sở hạ
tầng của mình, ADB khuyến khích các thiết kế phù hợp theo
giới tính như cải thiện các thiết bị vệ sinh trong cộng đồng,
lắp nhiều đèn hơn trên đường và nhà ga, cũng như có không
gian riêng cho phụ nữ trong giao thông công cộng. Trong một
số dự án điện khí hóa và kết nối đường bộ, ADB cũng đang
cung cấp các cơ sở vật chất (như khu chợ) và các chương trình
đào tạo (như kỹ năng quản lý và kỹ thuật) để cải thiện cơ hội
tăng thu nhập cho phụ nữ. Trong lĩnh vực năng lượng ở Nam
Á, ADB thúc đẩy các mạng lưới chuyên gia để giúp phụ nữ tiếp
cận các nghề nghiệp phi truyền thống như kỹ sư tuyến đầu.

ADB tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để loại bỏ phân
biệt đối xử giới tính trong khuôn khổ pháp lý và hệ thống
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tư pháp. ADB đã hỗ trợ ban hành Luật bình đẳng giới ở
Manđivơ, Mông Cổ và Việt Nam; đào tạo thẩm phán tại
Pakixtan và chống bạo lực giới tính thông qua mô hình nhà
an toàn ở Bănglađét và Nêpan.
Nguồn: ADB. 2019. Strategy 2030 Operational Plan for Priority 2: Accelerating Progress in Gender
Equality, 2019-2024. Manila.

12.6. Triển vọng

Mặc dù tăng trưởng kinh tế và công cuộc giảm nghèo đạt
được một số thành tựu đáng kể trên toàn khu vực, nhưng bình
đẳng giới vẫn là một chương trình nghị sự còn dang dở. Khoảng
cách giới trong thị trường lao động, trong tiếp cận các nguồn lực
kinh tế, trong đời sống xã hội và đời sống công cộng phải tiếp
tục được thu hẹp. Có một số biện pháp khả thi cần thực hiện:

Thứ nhất, mặc dù đã có những tiến bộ rõ rệt trong giáo dục
và sức khỏe phụ nữ, vẫn cần tiếp tục xử lý các vấn đề trong các
lĩnh vực như STEM, giáo dục kỹ thuật, dạy nghề và đào tạo
trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn dành cho phụ nữ,
cùng với việc cải thiện sức khỏe sinh sản.

Thứ hai, cần xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản. Điện, giao
thông, nước sạch và vệ sinh trong sinh hoạt đều giúp phụ nữ
giảm nhẹ thời gian cho gia đình, mang lại cơ hội giáo dục và
tìm việc làm thu nhập cao hơn. Cơ sở hạ tầng có thể được thiết
kế và xây dựng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ nữ.

Thứ ba, các quốc gia nên tăng cường hỗ trợ để thúc đẩy
phụ nữ tham gia thị trường lao động. Chính phủ và khu vực
doanh nghiệp tư nhân có thể cùng phối hợp để thúc đẩy các
dịch vụ chăm sóc trẻ em có giá cả phải chăng, phương thức
làm việc thuận tiện để chăm sóc gia đình, cải cách pháp lý và
quy định để loại bỏ phân biệt đối xử giới tính trong tuyển
dụng và thăng tiến.
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Thứ tư, để nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh và lãnh đạo
doanh nghiệp của nữ giới, cần đầu tư nhiều hơn để tăng khả
năng tiếp cận nguồn tài chính và các nguồn lực khác cho phụ
nữ. Việc đào tạo kỹ năng quản lý kinh doanh và lãnh đạo doanh
nghiệp là cần thiết.

Thứ năm, phải tiếp tục cải cách pháp lý và quy chế thúc
đẩy sự thay đổi các chuẩn mực xã hội để xóa bỏ khoảng cách
giới trong các quyền chính trị - xã hội, kinh tế và về tổng thể
như được đề cập trong các mục tiêu SDG 5 (SDG 5.1). Những
cải cách này sẽ giúp phụ nữ có quyền quyết định lớn hơn trong
các lĩnh vực công và tư.

Thứ sáu, việc giải quyết các thách thức mới về giới tính
phát sinh từ tình trạng già hóa dân số nhanh chóng ở một số
quốc gia trong khu vực trở nên ngày càng quan trọng hơn. Vì
già hóa có thể làm tăng gánh nặng chăm sóc không lương chủ
yếu cho nữ giới, chính phủ phải giảm bớt gánh nặng bằng cách
xây dựng các chính sách lương hưu, bảo hiểm y tế và hệ thống
chăm sóc người cao tuổi cho cả nam giới và nữ giới.

Cuối cùng, nhiều nguồn lực có thể được tạo ra và những
quan hệ đối tác đã thúc đẩy tăng cường bình đẳng giới giữa các
chính phủ, khu vực tư nhân, các cơ quan phát triển và các tổ
chức xã hội. Ngân sách phục vụ cho công tác bình đẳng giới,
việc huy động các nguồn lực trong nước tập trung vào công tác
bình đẳng giới và các sản phẩm sáng tạo (như trái phiếu ưu tiên
theo giới tính) là những giải pháp hứa hẹn để tài trợ cho các dự
án thúc đẩy bình đẳng giới. Các tổ chức đa phương, bao gồm
ADB, có thể đóng một vai trò quan trọng.



CHƯƠNG 13

MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG
VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

13.1. Giới thiệu

Quá trình chuyển đổi kinh tế châu Á trong nửa thế kỷ qua
đã có nhiều thành công rất ấn tượng. Điều này cũng đồng nghĩa
với công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng, sử dụng nhiều vật
liệu, năng lượng hơn và dân số đô thị tăng cao đã gây áp lực
ngày càng nặng nề lên môi trường. Trọng tâm của các chính
sách phát triển tại khu vực trong phần lớn thời kỳ đầu của 50
năm qua là “tăng trưởng trước, dọn sạch sau”, trong đó những
cân nhắc về bảo vệ môi trường có mức quan tâm và ưu tiên
chính sách thấp. Điều này dẫn đến suy thoái rừng, chất lượng
đất, hệ sinh thái nước ngọt, sức khỏe đại dương, chất lượng
không khí và đa dạng sinh học. Kết quả là hàng triệu người chết
sớm hằng năm1 do ô nhiễm, nguồn tài nguyên thiên nhiên giảm
sút chỉ để duy trì hoạt động sản xuất trong tương lai, sự mong
manh của hệ sinh thái và mất cân bằng môi trường ngày càng
trầm trọng hơn.

1. Health Effects Institute. 2018. State of Global Air 2018. Special Report.
Boston.
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Biến đổi khí hậu nổi lên thành vấn đề nghiêm trọng toàn
cầu. Mặc dù trong lịch sử, khu vực châu Á đang phát triển
không phải nguồn chủ yếu phát thải khí nhà kính (GHG)
(cácbon điôxít cộng với ôxít nitơ, mêtan và các loại khí khác)
tính trên cơ sở bình quân đầu người, nhưng phát thải đã tăng
nhanh hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu khi tăng
trưởng kinh tế của châu Á tăng tốc, các hệ thống tạo năng lượng
phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch và sử dụng nhiều
nhiên liệu gốc cácbon. Năm 2014, châu Á sản sinh 44% lượng
khí thải cácbon điôxít (CO2) toàn cầu, cao hơn tỷ lệ đóng góp
vào tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn cầu (21%) và gần với
tỷ lệ đóng góp vào dân số toàn cầu (54%). Cũng trong năm này,
lượng khí thải CO2 bình quân đầu người hằng năm dựa trên
mức tiêu thụ năng lượng gốc là 11,6 tấn của Hàn Quốc, 9,5 tấn
của Nhật Bản và 7,5 tấn của Trung Quốc, so với 16,5 tấn của Mỹ
và 9,6 tấn của mức trung bình trong Tổ chức hợp tác và phát
triển kinh tế (OECD) (Chương 8, Bảng 8.1). Các nguồn tài
nguyên thiên nhiên của châu Á hiện đang đối mặt thêm với các
rủi ro do biến đổi khí hậu, do tình trạng nóng lên của trái đất
và axit hóa ngày càng tăng đã làm suy thoái nguồn tài nguyên
và nước sạch. Châu Á đặc biệt dễ chịu tác động từ thời tiết khắc
nghiệt như hạn hán, bão, lũ lụt, cũng như mực nước biển dâng
cao, mất trữ lượng nước sông băng và xói mòn bờ biển.

Khi tác động của các vấn đề môi trường và biến đổi khí
hậu trở nên sâu rộng, các nhà hoạch định chính sách châu Á đã
thực hiện các bước ứng phó. Các chính sách môi trường quan
trọng đã được áp dụng trên toàn khu vực, bao gồm khung pháp
lý, chính sách bảo vệ và quy định tiêu chuẩn chất lượng không
khí và nước sạch. Chính sách môi trường và biến đổi khí hậu
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đã sử dụng nhiều hơn các công cụ dựa theo thị trường. Khu vực
châu Á tăng cường tham gia vào các thỏa thuận môi trường
quốc tế, bao gồm đề xuất những “đóng góp quốc gia tự quyết
định” (NDCs) theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Khu
vực cũng đang trở thành nơi xuất khẩu các sản phẩm và dịch
vụ xanh hàng đầu, giúp thực hiện chính sách bảo vệ môi trường
trên toàn cầu.

Mặc dù các bước đi quan trọng này giải quyết được các
thách thức về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, nhưng
vẫn còn nhiều khoảng trống. Các quốc gia ở châu Á và Thái
Bình Dương cần những tín hiệu giá cả phù hợp cũng như cơ
chế quản trị và thể chế mạnh mẽ hơn để thực thi hiệu quả các
chính sách môi trường. Cần đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng
bao gồm quản lý nước thải và chất thải rắn, chất lượng không
khí, năng lượng sạch và giao thông công cộng, cũng như những
quy tắc thực hành quản lý nước và đất đai bền vững (Chương 8).

Chương 13 trình bày tổng quan về lịch sử môi trường châu
Á, tình hình hiện tại và các lựa chọn cho tương lai. Mục 13.2
đánh giá các phân ngành môi trường quan trọng, bao gồm hệ
sinh thái trên cạn, tài nguyên nước, sức khỏe đại dương, chất
thải rắn và ô nhiễm không khí. Mục 13.3 xem xét vấn đề biến
đổi khí hậu. Mục 13.4 thảo luận về các phản ứng chính sách môi
trường của châu Á, bao gồm luật pháp, tiêu chuẩn, quy định và
phương pháp tiếp cận dựa trên thị trường. Mục 13.5 trình bày
sự tham gia của châu Á trong các thỏa thuận về môi trường và
biến đổi khí hậu quốc tế. Mục 13.6 đánh giá vai trò của ngành
công nghiệp xanh trong các giải pháp môi trường. Mục 13.7 kết
luận và đưa ra những thách thức còn tồn tại để tăng cường
chuyển đổi phát triển bền vững cho khu vực châu Á.
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13.2. Áp lực môi trường ngày càng tăng
Rừng và đất trồng

Rừng và hệ sinh thái trên cạn (như vùng đất ngập nước,
đồng cỏ và hệ thống sông) đã phải đối mặt với nhiều áp lực
trong quá trình phát triển kinh tế của châu Á. Lý thuyết chuyển
đổi rừng cho thấy rằng trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế
và khi mức độ che phủ rừng cao, nạn phá rừng diễn ra nhanh
nhất2. Với diện tích rừng phủ rộng, dễ khai thác gỗ và chi phí
vận chuyển thấp, lợi nhuận từ khai thác gỗ có thể là đáng kể. Ở
giai đoạn đó, nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế
và lợi nhuận tương đối thu được ở mức cao, nên nông dân có
động lực mở rộng diện tích canh tác sang các vùng mới. Động
lực này cũng được kết hợp với các phương thức canh tác thâm
canh và luân canh truyền thống, cũng như nhu cầu lương thực
và dân số ngày càng tăng.

Theo lý thuyết này, khi kinh tế phát triển, các động cơ
khuyến khích nạn phá rừng sẽ giảm. Với những cải tiến về công
nghệ, sức lao động và nguồn vốn đóng vai trò thay thế hiệu quả
hơn cho đất đai trong nông nghiệp. Đồng thời, chuyển đổi cơ
cấu kéo mọi người ra khỏi sản xuất nông nghiệp và nông thôn.
Khi nguồn gỗ dễ khai thác bị cạn kiệt, chi phí vận chuyển để
khai thác và vận chuyển tăng lên, lợi ích của việc phá rừng
giảm. Đồng thời, độ co giãn thu nhập cao từ việc tái tạo nguồn
tài nguyên tự nhiên có thể làm gia tăng nhu cầu bảo tồn và
trồng rừng. Sự kết hợp của các động lực này có nghĩa là độ che
phủ của rừng thường được dự kiến theo mô hình chữ U trong

2. Rudel, T.K, et al. 2005. Forest Transitions: Towards a Global Understanding
of Land Use Change. Global Environmental Change. 15 (1). pp. 23-31.
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tương quan của quá trình phát triển kinh tế, ban đầu rừng suy
giảm nhanh, sau đó tỷ lệ suy giảm chậm lại và cuối cùng là phục
hồi trồng rừng.

Châu Á đã phần nào trải qua mô hình này, nhưng có sự
khác biệt rõ rệt mang tính khu vực (xem Hình 13.1). Trung
Quốc và Việt Nam đã nỗ lực trồng rừng trong nhiều thập niên,
bắt đầu từ khi có mức GDP thấp. Các lệnh cấm khai thác gỗ
quốc gia, cùng với các chính sách tái trồng rừng do nhà nước
chỉ đạo mạnh mẽ từ thập niên 1980 trở đi, đã giúp tăng độ che
phủ rừng và bảo tồn rừng tự nhiên ở các nước này. Tuy nhiên,
điều này cũng dẫn đến nhu cầu sử dụng gỗ tăng mạnh ở các
nước láng giềng không kiểm soát khai thác rừng chặt chẽ3. Ở
Nam Á, độ che phủ rừng phần lớn đã ổn định, rất ít thay đổi
trong những thập niên gần đây. Tuy nhiên, các nước Đông Nam Á
lại tiếp tục phá rừng, khi làm mất đến 41,6 triệu ha diện tích
rừng tự nhiên từ năm 1990 đến 2015. Việc ban hành chính sách
nhượng địa đất rừng công là một động lực quan trọng dẫn đến
việc mất mát diện tích đất rừng này, phần lớn diện tích trong
số đó là rừng có độ đa dạng sinh học và lưu trữ cácbon cao4.
Những nhượng địa này đã chuyển gỗ có giá trị vào tay những
người nhận nhượng địa, những người này thường hoàn lại cho
nhà nước phần giá trị ít hơn giá trị thị trường của gỗ được khai
thác, do đó, có thể nhận thấy việc phá rừng này được nhà nước
trợ cấp.

3. Lang, G., and C. H. W. Chan. 2006. China’s Impact on Forests in
Southeast Asia. Journal of Contemporary Asia. 36 (2). pp. 167-194.

4. Imai, N., et al. 2018. Factors Affecting Forest Area Change in Southeast
Asia during 1980-2010. PLoS ONE. 13 (5): e0197391.
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Hình 13.1: Độ bao phủ rừng tự nhiên
ở khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 1990-2015

Lưu ý: Đề cập rừng tự nhiên, được xác định bởi FAO bao gồm các cây bản địa và không
được phân loại là rừng trồng.
Nguồn: FAO. 2015. Global Forest Resources Assessment 2015. http://www.fao.org/forest-resources-
assessment/past-assessments/fra-2015/en/.

Đất lâm nghiệp bị nhượng địa thường là nơi sinh sống của
người dân bản địa không có quyền chiếm hữu, do đó việc phân
bổ thường dẫn đến mâu thuẫn về quyền sở hữu và tình trạng
mất đất theo phong tục địa phương5. Nhiều người dân thường
sử dụng các khu vực nhượng địa để canh tác theo phương thức
phát hoang và đốt nương rẫy, với chu kỳ phát hoang, đốt cây,
canh tác và bỏ hoang để rừng tái sinh tự nhiên một cách bền
vững nếu được thực hiện ở tần suất thấp. Tuy nhiên, đối với

5. Yasmi, Y., J. Guernier, and C. J. Colfer. 2009. Positive and Negative
Aspects of Forestry Conflict: Lessons from a Decentralized Forest
Management in Indonesia. International Forestry Review. 11 (1). pp. 98-110.
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những nông dân bị đẩy ra khỏi nơi cư trú cố định do vấn đề
nhượng địa này, các chu kỳ tái sinh nói trên bị rút ngắn ở các
khu vực canh tác còn sót lại, làm cho việc canh tác nương rẫy
không mang yếu tố bền vững6.

Với quyền sở hữu bị tranh chấp, những người được
nhượng địa cũng phải đối mặt với khả năng thu lợi bấp bênh
từ rừng trong tương lai và sự không chắc chắn này thúc đẩy họ
khai thác gỗ thật nhanh7. Cơ sở hạ tầng được cải thiện cũng dần
làm giảm chi phí vận chuyển, tăng thêm giá trị của gỗ chờ khai
thác và khuyến khích khai thác gỗ thêm. Kết quả là, mặc dù
diện tích rừng trồng và rừng thứ sinh đã tăng ở châu Á nói
chung, nhưng rừng trồng mới không thể phục hồi các chức
năng sinh thái của rừng tự nhiên về đa dạng sinh học và lưu trữ
cácbon8.

Khi nạn phá rừng lan rộng, đa dạng sinh học nhanh chóng
bị mất đi. Tuy nhiên, ngay cả khi độ che phủ rừng tự nhiên ổn
định, đa dạng sinh học vẫn bị đe dọa do biến đổi khí hậu, ô
nhiễm và phá hủy các hệ sinh thái quan trọng khác. Dự báo
mức độ phong phú trung bình của các loài đang giảm trên toàn
khu vực (xem Hình 13.2).

Ngoài rừng, đất đai ngày càng xuống cấp, mất tiềm năng
màu mỡ do bị mất các chất dinh dưỡng, xói mòn hoặc ô nhiễm,

6. Mertz, O., et al. 2009. Swidden Change in Southeast Asia: Understanding
Causes and Consequences. Human Ecology. 37 (3). pp. 259-264.

7. Abood, S. A., et al. 2015. Relative Contributions of the Logging,
Fiber, Oil Palm, and Mining Industries to Forest Loss in Indonesia.
Conservation Letters. 8. pp. 58-67.

8. Howes, S., and P. Wyrwoll. 2012. Asia’s Wicked Environmental
Problems. ADBI Working Paper Series. No. 348. Tokyo: Asian Development
Bank Institute.
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và châu Á có nhiều đất đai bị suy thoái hơn bất kỳ khu vực nào
khác trên thế giới9. Khu vực này cũng có tỷ lệ nông dân sống
trên đất nông nghiệp bị xuống cấp cao hơn so với các khu vực
còn lại trên thế giới, tỷ lệ đặc biệt cao ở Đông Á, Đông Nam Á
và Trung Á (xem Bảng 13.1).

Hình 13.2: Dự báo sự phong phú loài trung bình
ở khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 2000-2050

MSA = Tỷ lệ phong phú loài trung bình
Lưu ý: MSA được định nghĩa là sự phong phú trung bình của các loài ban đầu so với sự
phong phú của chúng trong các hệ sinh thái không bị xáo trộn. Một khu vực có MSA 100%
có nghĩa là đa dạng sinh học tương tự như tình huống tự nhiên. MSA 0% có nghĩa là một hệ
sinh thái bị phá hủy hoàn toàn, không còn loài nguyên thủy nào. Trung bình tiểu vùng là
trung bình đơn giản không có trọng số.
Nguồn: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. IMAGE 2.4-2.5 using GLOBIO
for RIO+12 Global Integrated Assessments, Baseline Scenario. The Hague.

9. Prince, S., et al. 2018. Chapter 4: Status and Trends of Land Degradation
and Restoration and Associated Changes in Biodiversity and Ecosystem
Functions. In Montanarella, L., R. Scholes, and A. Brainich, eds. The IPBES
Assessment Report on Land Degradation and Restoration. Bonn: Secretariat of
the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services.
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Bảng 13.1: Dân số nông thôn cư trú
trên đất nông nghiệp xuống cấp theo vùng năm 2010

(triệu người)

Lưu ý: Châu Phi bao gồm châu Phi cận Xahara và Bắc Phi.
Nguồn: Dựa trên dữ liệu phần Phụ lục, theo Barbier, E. B., and J. P. Hochard. 2014. Land
Degradation, Less Favored Lands and the Rural Poor: A Spatial and Economic Analysis. A
Report for the Economics of Land Degradation Initiative. Laramie: Department of Economics
and Finance, University of Wyoming.

Suy thoái đất bao gồm các quá trình do con người gây ra làm
giảm độ màu mỡ của đất hoặc mức độ phục vụ của môi trường
cho đời sống con người. Xói mòn là quá trình phổ biến nhất và
nước là cơ chế xói mòn chính, tiếp theo là gió. Nông nghiệp là
động lực chính làm xói mòn, vì hầu hết sản xuất nông nghiệp
trong khu vực bị canh tác thâm canh và lại ít sử dụng biện pháp
che phủ đất hoặc các kỹ thuật bảo tồn khác, đồng thời các khu vực
đồng cỏ vẫn bị hạn chế về kiểm soát mật độ chăn nuôi gia súc10.

10. Blaikie, P. 2016. The Political Economy of Soil Erosion in Developing
Countries. London: Routledge.
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Nhiều vùng ven sông đã có tình trạng xuống cấp và xói mòn do
lấn chiếm đô thị và canh tác mất kiểm soát. Diện tích đất ngập
nước giảm 30% ở khu vực châu Á trong giai đoạn 1970-201511.
Tác động tích lũy từ quá trình suy thoái này đã khiến phần lớn
khu vực châu Á đang phát triển dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực
nước tràn và lũ lụt, cùng với tiềm năng nông nghiệp bị giảm
năng suất.

Tình trạng đất bị ô nhiễm hóa chất đã tăng đáng kể12, xảy
ra theo một số quy trình. Việc đổ chất thải nguy hại không được
kiểm soát do việc thực thi quy định kém cũng như do vô ý,
dòng nước và gió đã mang chất thải này lan đến các khu vực
rộng lớn. Khi nông nghiệp thâm dụng nguyên liệu đầu vào, tỷ
lệ sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón đã tăng lên mức cao hơn
nhiều so với mức trung bình của thế giới ở nhiều nước châu Á,
lan truyền ô nhiễm hóa học đến các khu vực rộng lớn hơn.

Số lượng nước thải chưa được xử lý ở châu Á tăng nhanh,
cùng với việc sử dụng nước thải tưới tiêu, đã gây ra vấn đề ô
nhiễm kim loại nặng13. Tưới tiêu trong điều kiện khô cằn cũng
dẫn đến nhiễm mặn đất đáng kể ở Nam Á và Trung Á.

Nguồn nước

Ở châu Á, nguồn cung cấp nước đã được cải thiện theo
thời gian, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nông nghiệp, sinh hoạt và
sản xuất công nghiệp. Diện tích tưới tiêu được mở rộng rất

11. Ramsar Convention Secretariat and United Nations Environment
Programme World Conservation Monitoring Centre. 2017. Wetland Extent
Trends (WET) Index - 2017 Update. Technical Update 2017. Gland, Switzerland:
Ramsar Convention Secretariat.

12. Lu, Y., et al. 2015. Impacts of Soil and Water Pollution on Food
Safety and Health Risks in China. Environment International. 77. pp. 5-15.

13. Mohapatra, D. P., et al. 2016. Application of Wastewater and
Biosolids in Soil: Occurrence and Fate of Emerging Contaminants. Water,
Air, & Soil Pollution. 227 (3). pp. 1-14.
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nhiều, góp phần phát triển nông nghiệp và cơ sở hạ tầng cấp
nước được mở rộng. Cải thiện độ tiếp cận nguồn nước có
nghĩa là việc tiêu thụ nước cũng tăng nhanh với sự cạnh tranh
ngày càng tăng về tiêu dùng giữa nông dân, ngành năng
lượng, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt hộ gia đình. Tiêu thụ
nước gia tăng đã khiến một số quốc gia, đặc biệt ở Trung Á,
sử dụng nhiều tài nguyên nước hơn so với lượng nước được
tái tạo mỗi năm.

Phần lớn nguồn cung cấp nước, đặc biệt là tưới tiêu, được
trợ cấp trực tiếp và gián tiếp, điều này khuyến khích hơn nữa việc
sử dụng quá mức nguồn nước. Các hoạt động dùng nhiều nước,
như trồng lúa, cũng đã được trợ cấp, cũng đồng thời làm tăng nhu
cầu nước14. Ở những vùng khô cằn và bán khô hạn ở Nam Á,
giếng khoan là nguồn nước ngọt chính và thường được vận hành
bằng nguồn điện trợ cấp. Việc khai thác quá mức nước ngầm dẫn
đến nhiễm độc asen đối với tài nguyên nước ngầm và việc tưới
tiêu quá nhiều dẫn đến tình trạng nhiễm mặn đất. Khai thác quá
mức cũng gây ra tình trạng thiếu hụt mực nước ngầm, tăng chi
phí kinh tế cho việc tiếp cận nguồn nước và gây khan hiếm hơn.

Áp lực ô nhiễm đối với nước ngọt tầng bề mặt đã tăng
lên. Việc lạm dụng phân bón hóa học, được khuyến khích
bởi các khoản trợ cấp, đã làm cho dinh dưỡng trong đất bị
mất đi, dẫn đến hiện tượng phú dưỡng nước ngọt15. Các
ngành công nghiệp khi phát triển mà không có sự kiểm soát
chặt chẽ việc xử lý nước thải cũng làm suy giảm chất lượng
nguồn nước. Ngay cả khi nguồn cung cấp nước và công tác
thu gom nước thải ngày càng tăng, chỉ có 1/3 nước thải được

14. WB. 2006. Do Current Water Subsidies Reach the Poor? Series on
Water Tariffs and Subsidies in South Asia. No. 4. Washington, DC.

15. Good, A. G., and P. H. Beatty. 2011. Fertilizing Nature: A Tragedy
of Excess in the Commons. PLoS Biology. 9 (8): e1001124.
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xử lý (xem Bảng 13.2)16. Điều này có nghĩa là mầm ủ gây ô
nhiễm nghiêm trọng được ước tính sẽ ảnh hưởng đến khoảng
1/3 đến 1/2 các dòng sông ở châu Á17.

Bảng 13.2: Tỷ lệ xử lý nước thải của một số nền kinh tế
ở khu vực châu Á đang phát triển năm 2011

TQ = Trung Quốc.
Lưu ý: Chỉ bao gồm các nền kinh tế có sẵn dữ liệu. Năm báo cáo là năm gần nhất với dữ liệu có
sẵn từ năm 2006 đến 2015. Hầu hết dữ liệu là từ năm 2011.
Nguồn: Ấn Độ (2011), Malaixia (2009), Hàn Quốc (2011) và Việt Nam (2012): FAO. AQUASTAT
Database. http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en (truy cập ngày
06/6/2018). Đài Loan (Trung Quốc) (2019): Environmental Protection Administration. Water. All other
data derived from Socioeconomic Data and Applications Center. Environmental Performance Index.
http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/epi-environmental-performance-index-2016/data-download.

16. Evans, A., et al. 2012. Water Quality: Assessment of the Current
Situation in Asia. Water Resources Development. 28 (2). pp. 195-216.

17. Nghiên cứu xác định ô nhiễm mầm bệnh nghiêm trọng là nồng độ
coliform trong phân trên 1.000 đơn vị mỗi 100 ml. United Nations
Environment Programme. 2011. Towards a Green Economy: Pathways to
Sustainable Development and Poverty Eradication. Nairobi.
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Sức khỏe của đại dương
Với nguồn thu nhập tăng lên, nhu cầu tiêu thụ cá và hải

sản của châu Á tăng nhanh, ngay cả khi tài nguyên biển đã bị
xuống cấp. Mặc dù quy mô ngành nuôi cá cũng đã mở rộng
nhanh chóng, hầu hết nguồn cung cá bắt nguồn từ nghề đánh
bắt, hiện đang phải đối mặt với tình trạng năng suất đánh bắt
đang giảm đều tối đa. Sản lượng đánh bắt cá hằng năm đã tăng
gấp 9 lần trong 50 năm qua và đã sử dụng các kỹ thuật ngày
càng hiệu quả (xem Hình 13.3). Điều này còn được củng cố bởi
các đội tàu đánh cá ngày càng toàn cầu hóa hoạt động ở các khu
vực cách xa quốc gia đăng ký, do đó xuất hiện nhiều cạnh tranh
trong thu hoạch cá từ các nguồn tài nguyên biển thông thường
được mở cửa cho hoạt động đánh bắt.

Năm 2013, 90% các khu vực biển trên toàn cầu được coi là bị
đánh bắt quá mức và sản lượng đánh bắt cá toàn cầu đạt đỉnh
điểm vào thập niên 1990, ngay cả khi nỗ lực kiểm soát việc đánh
bắt cá được tăng cường18. Sự suy giảm sản lượng cá đã được ghi
nhận đặc biệt ở Đông Á, với sự suy giảm đội tàu đánh bắt cá từ
Đông Á đến các vùng biển khác của châu Á và Thái Bình Dương19.
Việc khai thác cá trong khu vực cản trở việc quản lý nghề cá. Việc
thực thi các quy định đã được chứng minh là khó khăn, đặc biệt
là trong các lĩnh vực nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia.

Việc đánh bắt thủy sản phụ thuộc một phần vào việc sử
dụng lưới bừa bãi (thường bị cấm) và chất nổ bất hợp pháp, đã
phá hủy môi trường sống đại dương và tài nguyên san hô. Sự
phát triển và ô nhiễm ven biển đã làm trầm trọng thêm tình
trạng tổn hại môi trường sống và khu vực đa dạng sinh học.

18. FAO. 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture: Contributing
to Food Security and Nutrition for All. Rome.

19. Pauly, D., and D. Zeller. 2016. Catch Reconstructions Reveal that
Global Marine Fisheries Catches Are Higher than Reported and Declining.
Nature Communications. 7. 10244.
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Hình 13.3: Sản lượng đánh bắt thủy sản
ở khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 1960-2017

Lưu ý: Dữ liệu có sẵn khác nhau giữa các quốc gia theo thời gian. Sản lượng đánh bắt cá
được các quốc gia có tàu đánh bắt báo cáo.
Nguồn: FAO. 2019. Global Capture Production 1950–2017. http://www.fao.org/fishery/
statistics/global-capture-production/query/en (truy cập ngày 31/10/2019).

Sức khỏe đại dương tiếp tục phải chịu đựng chất thải không
được xử lý và xử lý không phù hợp, dẫn đến rác thải nhựa tích
lũy và các vật liệu thải khác đe dọa hệ sinh thái biển. Theo một
ước tính, gần 25% chất thải nhựa trong các đại dương được lắng
đọng từ 10 hệ thống sông, trong đó 7 hệ thống thuộc khu vực châu
Á đang phát triển20. Một ước tính khác (xem Hình 13.4) cho thấy
55-60% trong tổng số 8 triệu tấn rác thải nhựa xâm nhập các đại
dương hằng năm đến từ 5 quốc gia châu Á đang phát triển21.

20. Schmidt, C., T. Krauth, and S. Wagner. 2017. Export of Plastic
Debris by Rivers into the Sea. Environmental Science & Technology. 51 (21).
pp. 12246-12253.

21. Ocean Conservancy. 2017. Stemming the Tide: Land-Based Strategies
for a Plastic-Free Ocean. Washington, DC.
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Các chất dẻo này phân hủy thành các vi hạt đe dọa một loạt các
sinh vật khi chúng ăn phải các vi nhựa và truyền qua chuỗi thức
ăn. Điều này có nguy cơ đặc biệt đối với sinh vật phù du, vì
sinh vật phù du nhầm tưởng vi nhựa là nguồn thức ăn thông
thường nên ăn vào và làm giảm khả năng sinh sản, và việc mất
đi sinh vật phù du có ảnh hưởng đến một tầng trong chuỗi thức
ăn biển22.

Hình 13.4: Rác thải nhựa trong các đại dương năm 2010
(triệu tấn)

Nguồn: Jambeck, J. R., et al. 2015. Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean. Science. 347
(6,223). pp. 768-771.

Chất thải rắn

Do tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa nhanh chóng dẫn đến
việc gia tăng sản xuất và tiêu thụ nguyên vật liệu, khả năng xử
lý các vấn đề thu gom, tiêu hủy và xử lý chất thải phụ phẩm

22. Lin, V. S. 2016. Research Highlights: Impacts of Microplastics on
Plankton. Environmental Science: Processes & Impacts. 18 (2). pp. 160-163.
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không bắt kịp. Kết quả là vấn nạn chất thải rắn ngày càng chất
cao thành đống, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Áp lực về chất
thải ngày càng tăng, do mức tiêu thụ nguyên vật liệu trong khu
vực liên tục leo thang từ 15 tỷ tấn năm 1992 lên 52 tỷ tấn năm
201723. Tính đến năm 2010, chỉ có khoảng một nửa chất thải
được thu gom trong khu vực với một phần nhỏ được xử lý thích
hợp (xem Hình 13.5).

Hình 13.5: Xử lý chất thải và tái chế
tại một số nền kinh tế châu Á

Lưu ý: Năm tham chiếu là năm gần nhất có
dữ liệu trong giai đoạn 2009-2011.

Nguồn: D-Waste.Com. Waste Atlas. http://
www.atlas.d-waste.com/ (truy cập ngày
31/10/2019).

Lưu ý: Năm tham chiếu là năm gần
nhất có dữ liệu trong giai đoạn 2012-
2017. Dữ liệu của Bảng 13.5a và 13.5b
có thể khác nhau do năm quan sát và
nguồn khác nhau.

Nguồn: Kaza, S., et al. 2018. What a
Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid
Waste Management to 2050. Urban
Development Series. Washington, DC:
WB.

23. International Resource Panel. Global Material Flows Database.
2018. http://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database (truy
cập ngày 24/10/2019).
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Việc tạo ra chất thải nguy hại, chẳng hạn như chất thải
trong các thiết bị điện tử thải bỏ, thậm chí còn nhanh hơn các
chất thải thông thường24. Tỷ lệ tái chế chất thải rắn đô thị thu
gom được vẫn còn thấp. Những thống kê này cho thấy khu vực
châu Á còn cách xa định hướng nền “kinh tế tuần hoàn”. Người
dùng sản phẩm hiếm khi phải trả các chi phí xã hội của chất
thải, do đó việc tạo ra chất thải xem như được trợ cấp hoàn toàn.

Ô nhiễm không khí

Phần lớn tăng trưởng kinh tế của châu Á được thúc đẩy
bằng cách tăng sự phụ thuộc vào năng lượng than đá, dầu mỏ
và khí đốt cho một loạt các mục đích sử dụng. Cho đến gần đây,
hầu hết mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch đã được kiểm soát
bằng cách kiểm soát ô nhiễm hạn chế với một lượng lớn
sunphua điôxít (SO2), nitơ ôxít (NOx), các hợp chất hữu cơ dễ
bay hơi, khí ôzôn, cácbon mônôxít và chất hạt được giải phóng.
Những khí thải này dữ dội nhất ở khu vực thành thị có mật độ
dân số cao sống gần nơi ô nhiễm.

Ở khu vực châu Á đang phát triển, lượng phát thải hạt
mịn (PM2.5) tăng 121% từ năm 1970 đến 2010 (xem Hình 13.6),
trong khi NOx tăng 168% và SO2 tăng 238%. Nhìn chung, ở các
nước có thu nhập thấp và trung bình, 97% các thành phố với
hơn 100.000 dân không đáp ứng các hướng dẫn về chất lượng
không khí của Tổ chức Y tế thế giới25. Các thành phố châu Á khác

24. Chakraborty, P., et al. 2016. E-Waste and Associated Environmental
Contamination in the Asia/Pacific Region (Part 1): An Overview. In
Loganathan, B. G., et al., eds. Persistent Organic Chemicals in the Environment:
Status and Trends in the Pacific Basin Countries I Contamination Status.
Washington, DC: American Chemical Society and Oxford University Press.

25. WHO. 2018. WHO Global Ambient Air Quality Database. https://
www.who.int/airpollutions/data/cities/en/ (truy cập ngày 23/5/2019).
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ở Bănglađét, Ấn Độ, Pakixtan và Trung Quốc nằm trong số các
thành phố ô nhiễm nhất thế giới26.

Hình 13.6: Phát thải PM2.5 phân theo khu vực
ở khu vực châu Á đang phát triển giai đoạn 1970-2010

PM2.5 = hạt bụi mịn có đường kính nhỏ hơn 2,5 µm
Lưu ý: Dữ liệu có sẵn khác nhau giữa các quốc gia theo thời gian.
Nguồn: European Commission. Emissions Database for Global Atmospheric Research.
http://edgar.jrc.ec.europa.eu (truy cập ngày 05/02/2019).

Xu hướng khả quan hơn một chút đối với tình trạng ô
nhiễm hạt thô hơn (PM10), do đường sá được cải thiện đã giảm
bụi, ô nhiễm không khí trong nhà cũng giảm do được thông gió
và sử dụng gas đun nấu nhiều hơn. Tuy nhiên, tác động sức
khỏe tổng thể của ô nhiễm không khí cũng đã tăng lên với ước

26. Dựa trên mức PM2.5 trung bình hằng năm. AirVisual 2018. World
Most Polluted Cities 2018. https://www.airvisual.com/world-most-
polluted-cities (truy cập ngày 27/5/2019).
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tính 4,2 triệu ca tử vong ở người chưa trưởng thành năm 2016
tại khu vực châu Á đang phát triển27. Ngoài ra, khí SO2 và NOx
ngày càng gây nhiều mưa axit, làm thiệt hại rừng và hệ sinh
thái thủy sinh trong khu vực28.

13.3. Biến đổi khí hậu

Sử dụng năng lượng hỗn hợp nhiều nhiên liệu hóa thạch
hơn có nghĩa là lượng phát thải khí nhà kính cũng tăng lên
nhanh chóng cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế (Chương 8).
Điều này được thúc đẩy bởi điện khí hóa mở rộng, sự thống trị
của than đá trong hỗn hợp sản xuất điện và phương tiện vận tải
chạy bằng xăng phổ biến hơn. Những xu hướng này đã được
củng cố bởi các khoản trợ cấp để sản xuất ra nhiên liệu hóa
thạch trong suốt 50 năm qua, mặc dù các chính phủ đã nỗ lực
giảm trợ cấp trong thập niên qua. Gần đây, nhiều quốc gia đã
phát triển các kế hoạch đầy tham vọng để phát triển năng lượng
tái tạo, nhưng cũng như ở nhiều nước phát triển, mô hình phát
triển năng lượng trong thực tế thường vẫn dựa trên nhiên liệu
hóa thạch nhiều hơn. Ở Đông Nam Á, nạn phá rừng cũng trở
thành một nguồn phát thải chính, do một phần đáng kể của việc
phá rừng xảy ra trên các vùng đất than bùn chứa hàng nghìn
tấn cácbon/hécta, lượng khí này được phát ra khi rừng bị mất đi.

Do đó, phát thải khí nhà kính tăng nhanh hơn ở khu vực
châu Á đang phát triển so với bất kỳ khu vực nào khác trên toàn
cầu trong giai đoạn 1990-2014 (xem Hình 13.7), với tỷ lệ phát thải
toàn cầu tăng từ 23% lên 44% trong cùng kỳ (xem Hình 13.8).

27. Health Effects Institute. 2018. State of Global Air 2018. Special Report.
Boston.

28. Duan, L., et al. 2016. Acid Deposition in Asia: Emissions, Deposition,
and Ecosystem Effects. Atmospheric Environment. 100 (146). pp. 55-69.
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Khu vực châu Á đang phát triển được dự báo sẽ tăng tới một
nửa lượng phát thải toàn cầu vào năm 203029. Trong lịch sử,
phát thải bình quân đầu người ở khu vực châu Á đang phát
triển thấp hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới, mặc dù
đến năm 2014, châu Á đã đạt mức trung bình toàn cầu30.

Hình 13.7: Mức tăng phát thải khí nhà kính (tương đương CO2)
trung bình hằng năm ở các khu vực trên thế giới

giai đoạn 1990-2014
(%)

Lưu ý: Bao gồm khí thải từ hoạt động sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp.

Nguồn: Tính toán của tác giả từ World Resources Institute. CAIT Climate Data Explorer.
http://cait.wri.org (truy cập ngày 26/10/2019).

Châu Á đang phát triển là một trong những khu vực dễ bị
tổn thương nhất của thế giới trước tác động của biến đổi khí
hậu, vì vậy trong tương lai khu vực này sẽ đứng trước hiểm
họa31. Hầu hết dân số châu Á vốn phụ thuộc vào nông nghiệp và

29. Reis, L. A., et al. 2016. The Economics of Greenhouse Gas Mitigation in
Developing Asia. ADB Economics Working Paper Series. No. 504. Manila: ADB.

30. World Resources Institute. CAIT Climate Data Explorer. http://cait.
wri.org (truy cập ngày 26/10/2019).

31. ADB. 2017. A Region at Risk: The Human Dimensions of Climate
Change in Asia and the Pacific. Manila.
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tài nguyên thiên nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, lũ lụt, xâm
nhập mặn, sâu bệnh và dịch bệnh cây trồng do biến đổi khí hậu.

Hình 13.8: Tỷ lệ phát thải khí nhà kính (tương đương CO2)
toàn cầu hằng năm trong các năm 1990 và 2014

Lưu ý: Bao gồm khí thải từ các hoạt động sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp.

Nguồn: Tính toán của tác giả từ World Resources Institute. CAIT Climate Data Explorer.
http://cait.wri.org (truy cập ngày 26/10/2019).



MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  599

Tình trạng sụt giảm nguồn nước sẵn có để tưới tiêu và tăng nhu
cầu sử dụng nước do nhiệt độ tăng cao sẽ ngày càng hạn chế
sản xuất nông nghiệp. Hàng trăm triệu người lao động chân tay
cũng sẽ bị nhiệt độ mùa nóng cản trở. Khi nhiệt độ tăng cao đến
đỉnh điểm, năng suất của các lĩnh vực sản xuất không có hệ
thống làm mát sẽ bị sụt giảm và như vậy việc làm mát nhân tạo
bổ sung sẽ phải trả giá bằng việc tiêu thụ một lượng năng lượng
đáng kể. Sức khỏe cộng đồng cũng sẽ bị ảnh hưởng do tỷ lệ tử
vong bởi các bệnh tim mạch, do sốc nhiệt và lây lan các bệnh
do muỗi lan truyền như sốt rét và sốt xuất huyết tăng cao.

Châu Á có các khu vực đồng bằng đất thấp rất đông dân
cư chịu nguy cơ cao từ rủi ro mực nước biển dâng cao, tương
tự như các đảo san hô thấp ở khu vực Thái Bình Dương. Tần
suất xuất hiện số lượng bão lớn trong các vùng lốc xoáy có
cường độ mạnh dự kiến sẽ tăng cao theo biến đổi khí hậu, gây
tác động kết hợp với xâm nhập mặn vào vùng nước ngọt, bao
gồm cả nước ngầm. Lũ lụt và sạt lở đất xảy ra thường xuyên
hơn do mưa và bão tăng cường sẽ khiến người dân gánh chịu
nhiều nguy cơ thảm họa.

Hiện tượng trái đất nóng lên đã làm trầm trọng thêm sự
suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Khoảng 95% diện tích rạn san
hô ở Đông Nam Á được coi là bị đe dọa cao bởi tình trạng tăng
nhiệt đại dương và axit hóa32. Rừng nhiệt đới châu Á sẽ bị ảnh
hưởng nghiêm trọng bởi tần suất cháy rừng ngày càng tăng và
kéo theo là căng thẳng về nguồn nước33. Theo dự báo về biến đổi

32. Burke, L., et al. 2011. Reefs at Risk Revisited. Washington, DC: World
Resources Institute.

33. Huntingford, C., et al. 2013. Simulated Resilience of Tropical Rainforests
to CO2-Induced Climate Change. Nature Geoscience. 6 (4). pp. 268-273.
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khí hậu, khan hiếm nước ảnh hưởng đến 1,2 tỷ người ở châu Á
vào năm 2010 sẽ tăng lên 1,9 tỷ người vào năm 205034,do lượng
mưa giảm ở một phần lớn Nam Á vốn đã bị bán hoang hóa.
Lượng mưa sẽ trở nên tập trung hơn và thay đổi bất thường ở
các khu vực khác.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ước tính tác động
tiềm tàng của biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á đang phát
triển từ mức thiệt hại hằng năm là 5% GDP vào năm 2100 ở
Đông Á đến 9% ở Nam Á và 11% ở Đông Nam Á35. Một nghiên
cứu kinh tế của ADB gần đây về mối quan hệ lịch sử giữa biến
động nhiệt và tăng trưởng gợi ra mức tổn thất tiềm năng 10%
GDP hằng năm đối với toàn bộ khu vực châu Á đang phát triển
vào năm 2100 nếu không có các chính sách nhằm giảm thiểu
biến đổi khí hậu36.

13.4. Những nỗ lực của châu Á trong quá trình xử lý
những thách thức biến đổi khí hậu và môi trường

Những động lực của phát triển chính sách

Mặc dù môi trường châu Á có nhiều xu hướng tiêu cực,
song vấn đề có thể thậm chí còn tồi tệ hơn nếu không có hành
động phối hợp của các quốc gia trong khu vực. Những cải tiến
quan trọng đến từ quản trị môi trường được cải thiện nhằm

34. Satoh, Y., et al. 2017. Multi-Model and Multi-Scenario Assessments of
Asian Water Futures: The Water Futures and Solutions (WFaS) Initiative.
Earth’s Future. 5 (7). pp. 823-852.

35. ADB. 2016. Asian Development Outlook 2016 Update: Meeting the
Low-Carbon Growth Challenge. Manila.

36. Lee, M., M. L. Villaruel, and R. Gaspar. 2016. Effects of Temperature
Shocks on Economic Growth and Welfare in Asia. ADB Economics Working
Paper Series. No. 501. Manila: ADB.
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giải quyết các thất bại của thị trường và thể chế, như ngoại ứng,
năng lực thực thi, quy định không đầy đủ và các ràng buộc
chính sách khác.

Định vị của một quốc gia liên quan đến chính sách môi
trường có thể liên quan một cách hợp lý đến chi phí và lợi ích
mà quốc gia đó đã có kinh nghiệm thu được từ các hoạt động
bảo vệ môi trường trước đây. Khi các vấn đề môi trường không
được nhận thức là gây ra tác động bất lợi lớn và chi phí giảm
thiểu tác động được xem là cao, thì hành động bảo vệ môi
trường có vẻ không xác đáng, điều này có thể tạo ra các chính
sách môi trường không mang tính quyết liệt, cũng không ràng
buộc. Ngược lại, các tác động được nhận thức càng lớn và chi
phí giảm thiểu tác động càng thấp thì hành động bảo vệ môi
trường sẽ càng được chứng minh tính xác đáng bằng các chính
sách môi trường mà dự kiến sẽ có hiệu quả lớn hơn.

Theo thời gian, hai yếu tố này đã thay đổi ở châu Á. Tác
động của các vấn đề môi trường đã tăng lên đáng kể, ngày càng
nhiều người dân tiếp xúc với ô nhiễm không khí và nước, và các
vấn đề môi trường ngày càng được công chúng công nhận. Nhu
cầu về các tiện ích mang tính bảo vệ môi trường như hàng hóa
cao cấp tăng lên (nghĩa là thu nhập tăng dẫn đến nhu cầu lớn
hơn) khuếch đại cách thức các tác động môi trường được nhận
thức và nhìn nhận giá trị. Đồng thời, cải tiến công nghệ đã làm
giảm chi phí cho nhiều biện pháp bảo vệ môi trường, đặc biệt là
các biện pháp được thực hiện bằng cách áp dụng các công nghệ
sẵn có ở các thị trường phát triển. Do đó, sự thay đổi về chi phí
và lợi ích của các chính sách môi trường đã tạo ra bước chuyển
đổi sang bảo vệ môi trường có ý nghĩa hơn trong khu vực.

Động lực này ban đầu được nhìn thấy rõ nhất ở các nền
kinh tế phát triển nhất châu Á. Nhật Bản trong thập niên 1960



602  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 13

đã trải qua một số vụ ngộ độc thủy ngân và cadimi nổi tiếng
thu hút sự chú ý hết sức nghiêm túc đến các vấn đề ô nhiễm do
hoạt động sản xuất công nghiệp37. Những nạn nhân, bao gồm
nhiều bà mẹ, ủng hộ việc phải có hành động. Trong khoảng một
thập niên, tòa án đã ban hành một số phán quyết quan trọng,
luật môi trường quan trọng được thông qua và các ngành công
nghiệp gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho
những người bị ảnh hưởng. Trong thập niên 1970, hành động
đấu tranh chuyển hướng sang chống ô nhiễm không khí và
nước thải và dần giải quyết thêm được những thách thức phức
tạp hơn. Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng bắt đầu
thực hiện mạnh mẽ các biện pháp bảo vệ môi trường tương tự
vào thập niên 1980.

Song song với những tiến bộ trong phạm vi quốc gia, một
loạt các sự kiện quốc tế đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng đối
với các vấn đề môi trường và giúp thúc đẩy các hoạt động
hưởng ứng. Năm 1972, Câu lạc bộ Rome đưa ra báo cáo Limits
to Growth (Giới hạn tăng trưởng), trong đó cho thấy hậu quả
của sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, và cùng năm đó, Hội
nghị Liên hợp quốc về môi trường của con người đã đưa ra
tuyên bố quốc tế đầu tiên về môi trường. Năm 1987, Ủy ban
Brundtland công bố báo cáo Our Common Future (Tương lai
chung của chúng ta), trong đó đưa ra định nghĩa đầu tiên được
quốc tế công nhận về sự phát triển bền vững và sự thống nhất
về cách tiếp cận đa phương đối với chính sách môi trường.

Tại Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường và phát triển ở
Rio de Janeiro năm 1992, Công ước về đa dạng sinh học, Công ước

37. Tani, M. 2015. Japan’s Environmental Policy. Policy Update. No. 059.
Tokyo: Research Institute of Economy, Trade and Industry.
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khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Công ước Liên
hợp quốc về chống sa mạc hóa đã được ký kết và Chương trình
nghị sự 21 đã được thống nhất. Điều này đặt nền tảng cho các
hoạt động và thỏa thuận tăng cường tại Hội nghị Thượng đỉnh
Trái đất năm 2002 và 2012, Nghị định thư Kyoto năm 1997 và
Thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, các Mục tiêu
phát triển thiên niên kỷ (2000) và các Mục tiêu phát triển bền
vững (2015).

Trong suốt các quá trình mang tính quốc tế này, đại diện
từ châu Á và Thái Bình Dương đã đóng vai trò tích cực. Chẳng
hạn, từ năm 2015, Philíppin, Phigi và Quần đảo Mácsan đã liên
tục chủ trì Diễn đàn về tính dễ bị tổn thương của khí hậu, ủng
hộ hành động bảo vệ khí hậu đầy tham vọng theo Thỏa thuận
Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu.

Tiến bộ trong quá trình thực hiện các chính sách và biện
pháp chủ chốt

Sự phát triển quốc tế và sự công nhận lợi ích của hành
động bảo vệ môi trường cũng như tổn thất nếu không hành
động đã giúp thúc đẩy cải thiện môi trường ở khu vực châu Á
đang phát triển. Bắt đầu từ thập niên 1970, khu vực châu Á
đang phát triển đã thiết lập luật pháp, quy định, quy trình đánh
giá rủi ro và các cơ quan hành chính tập trung vào bảo vệ môi
trường. Hầu hết các cách tiếp cận ban đầu tập trung vào việc
xác định các mục tiêu mong muốn và tạo ra các quy định chỉ
đạo-và-kiểm soát bằng một cách tiếp cận “không có hại”38. Tuy
nhiên, các quy định không nhất quán, ưu đãi thiếu hấp dẫn và

38. Harashima, Y. 2000. Environmental Governance in Selected Asian
Developing Countries. International Review for Environmental Strategies. 1 (1).
pp. 193-207.
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năng lực thực thi hạn chế đã làm giảm hiệu quả của các chính
sách môi trường.

Để giải quyết vấn đề này, luật pháp và chính sách bảo vệ
môi trường đã được sửa đổi, cải cách và tăng cường từ đầu
thập niên 1990 trở đi, mặc dù quá trình này vẫn còn mang tính
cục bộ và hiện vẫn đang diễn ra. Đến đầu thập niên 1990, gần
như tất cả các nền kinh tế châu Á đang phát triển đều có luật
pháp về môi trường (xem Bảng 13.3). Song song với việc thiết
lập luật pháp, các bộ, ngành về môi trường cũng xuất hiện và
năng lực thực thi được tăng cường. Các phương pháp tiếp cận
trở nên chủ động hơn và bao gồm số lượng ngày càng tăng
những khuyến khích đối với các hành động thân thiện với môi
trường, bên cạnh các hạn chế đối với các hoạt động có rủi ro
gây hại đến môi trường lớn hơn.

Hầu hết các nền kinh tế châu Á đang phát triển đều đã
thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng môi trường. Đối với chất
lượng không khí, các tiêu chuẩn gần như phổ biến đối với SO2

và NOx, và hầu hết các nền kinh tế đều có tiêu chuẩn cho ôzôn
và hạt mịn (PM2.5). Hầu hết các tiêu chuẩn đã được đưa ra vào
thập niên 1990. Tiêu chuẩn chất lượng nước được thông qua
sau tiêu chuẩn chất lượng không khí ở nhiều khu vực. Tuy
nhiên, hầu hết tất cả các tiêu chuẩn đều ít nghiêm ngặt hơn so
với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.

Việc phổ biến các chính sách bảo vệ môi trường cho lĩnh
vực đầu tư cơ sở hạ tầng đã đi theo hướng tương tự. Trong khi
chỉ có 11 nền kinh tế châu Á đang phát triển có các yêu cầu đánh
giá tác động môi trường trước năm 1990, hầu hết các quốc gia
cũng đã thiết lập các yêu cầu này một thập niên sau đó.
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Nguy cơ biến đổi khí hậu cũng đã được tất cả các nền kinh
tế trong khu vực công nhận và nhanh chóng thiết lập các chính
sách chống biến đổi khí hậu quốc gia. Trong khu vực châu Á
đang phát triển, Hàn Quốc là quốc gia duy nhất vào năm 1999
đã thiết lập các chính sách khí hậu liên ngành bên cạnh các
chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu cho các lĩnh vực cụ
thể như năng lượng. Năm 2012, phần lớn các nền kinh tế đang
phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương đã áp dụng các chính
sách chống biến đổi khí hậu.

Các nền kinh tế trong khu vực đã chủ động tham gia vào
các cơ chế tài chính chống biến đổi khí hậu quốc tế như Cơ chế
phát triển sạch (CDM) (cho phép bán lượng giảm phát thải từ
các dự án giảm thiểu khí thải ở các nước đang phát triển để giúp
các nước phát triển đáp ứng các cam kết của Nghị định thư
Kyoto). Gần 80% tín dụng giảm phát thải được chứng nhận
theo CDM có nguồn gốc từ khu vực này. CDM là cơ chế dựa
trên thị trường quốc tế đầu tiên khuyến khích khu vực tư nhân
ở các nước châu Á đang phát triển đầu tư vào hành động chống
biến đổi khí hậu. Về sau, các quốc gia cũng đã thực hiện các
mục tiêu chống biến đổi khí hậu đầy tham vọng theo Thỏa
thuận Paris, bao gồm đặt ngưỡng phát thải khí nhà kính cao
nhất (ví dụ, Trung Quốc vào năm 2030) và hướng tới sản xuất
năng lượng tái tạo lên tới 100% (Quần đảo Cook vào năm 2020,
Tuvalu vào năm 2025, Phigi và Vanuatu vào năm 2030) và trung
hòa cácbon (Butan).

Phát triển các phương pháp tiếp cận chính sách môi trường

Các nhà hoạch định chính sách trong khu vực ngày càng
chú trọng đến môi trường trong các chiến lược phát triển. Ví
dụ, Chính phủ Inđônêxia đặt sự bền vững môi trường là một
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trong ba trụ cột phát triển của Kế hoạch phát triển trung hạn
2010-2014. Tương tự, Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung
Quốc (2016-2020) cũng đặt “văn minh sinh thái” ở trung tâm
của con đường phát triển. Chính phủ Ấn Độ đã biến sự phát
triển bền vững thành một trụ cột cốt lõi trong Chương trình
hành động 2017-2020, tạo ra một cơ quan trung tâm mới để
giám sát thành tựu của các Mục tiêu phát triển bền vững.

Khi quy định bảo vệ môi trường đã trở nên vững chắc ở
khu vực châu Á đang phát triển, các công cụ chính sách dựa
trên thị trường nổi lên như một phương tiện trực tiếp giải quyết
các vấn đề khuyến khích liên quan đến kết quả, bên cạnh các
quy định. Các công cụ dựa trên thị trường được sử dụng trong
khu vực bao gồm thuế, phí hoặc lệ phí; trợ cấp; giấy phép có
thể giao dịch; cơ chế mua bán các giấy chứng nhận giảm phát
thải; thanh toán cho các dịch vụ hệ sinh thái; và cung cấp thông
tin, dán nhãn môi trường và thỏa thuận tự nguyện.

Đối với ô nhiễm không khí và giảm thiểu biến đổi khí hậu,
các công cụ chính sách dựa trên thị trường đã được một số quốc
gia sử dụng để kiểm soát khí thải và thúc đẩy sử dụng năng
lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo. Ví dụ, các chương trình
cấp phép có thể giao dịch được áp dụng để kiểm soát lượng khí
thải CO2 và SO2 ở Trung Quốc, trong khi thuế áp cho các
nguyên liệu đầu vào là than đá ở Ấn Độ. Cadắcxtan và Trung
Quốc đang giới thiệu các chương trình giao dịch khí thải gây
hiệu ứng nhà kính quốc gia hoặc địa phương. Để quản lý tài
nguyên nước, giá theo thể tích và các thị trường giao dịch nước
tưới tiêu đã được phát triển tại các địa điểm chọn lọc. Giấy phép
xả thải có thể giao dịch đang được thí điểm tại Trung Quốc. Các
chương trình bồi thường sinh thái thành công cũng đã xuất hiện
ở Trung Quốc và Việt Nam. Các chính sách trách nhiệm bảo vệ
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môi trường trong sản xuất đang phát triển để giảm chất thải tại
nguồn. Bằng cách bắt buộc các nhà sản xuất và nhập khẩu thiết
bị điện và điện tử phải trả chi phí xử lý chất thải liên quan,
Trung Quốc đã tăng số lượng sắt, đồng, nhôm và nhựa tái chế
lên hơn 3 lần trong giai đoạn 2013-201639.

Các tổ chức xã hội ngày càng phát huy vai trò giám sát đối
với các hành động phá hoại môi trường. Ví dụ, vào thập niên
1990, Inđônêxia, Hàn Quốc và Thái Lan đã trao tư cách chính
thức cho các tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường trong
khung luật pháp của các quốc gia này40. Các tòa án ở khu vực
châu Á đang phát triển đã giải thích chặt chẽ hơn các quy định
về môi trường và quyền của các bên bị ảnh hưởng theo thời
gian để hỗ trợ việc thực thi41.

Hiệu quả của các biện pháp chính sách và những thách
thức còn tồn tại

Mặc dù nhiều tiến bộ về mặt chính sách đã được thực hiện
để giải quyết các vấn đề môi trường, các bước này thường vẫn
chưa trọn vẹn. Nhiều chiến lược và kế hoạch với các mục tiêu
đầy tham vọng không phải lúc nào cũng tương ứng với các kế
hoạch hoặc hành động của ngành và các chính sách còn có
những khoảng cách quan trọng.

39. Grainger, C., et al. 2019. Opportunities for Scaling Up Market-
Based Approaches to Environmental Management in Asia. Technical Assistance
Consultant’s Report. Manila: ADB.

40. Institute for Global Environmental Strategies. 2001. Report of the
First Phase Strategic Research. Kanagawa.

41. Ví dụ, một phán quyết của Tòa án tối cao Philíppin năm 1993 đã
củng cố “sự công bằng giữa các thế hệ”, bằng cách công nhận các thế hệ
tương lai là pháp nhân, và phán quyết năm 2013 của Tòa án Hiến pháp
Inđônêxia đã phán quyết rằng các khu rừng thông thường nên thuộc về
người bản địa chứ không thuộc về nhà nước.
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Ở cấp độ cơ bản nhất, một câu hỏi quan trọng là liệu châu Á
có thể “tách rời kinh tế - môi trường” - nghĩa là làm chậm lại sự
suy thoái môi trường so với sự phát triển kinh tế. Xu hướng cho
thấy điều này đang xảy ra, mặc dù có thể khó nhận biết khi
những kết quả môi trường ngày một tệ hơn được xem xét độc
lập. Như được hiển thị trong Hình 13.9, việc sử dụng năng
lượng và nguyên vật liệu của khu vực châu Á đang phát triển
trên mỗi đơn vị GDP đã giảm theo thời gian.

Hình 13.9: Cường độ sử dụng năng lượng
và nguyên vật liệu ở khu vực châu Á đang phát triển

Lưu ý: Dữ liệu có sẵn khác nhau giữa các quốc gia theo thời gian.
Nguồn: WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org (truy cập ngày
24/10/2018); và đối với tiêu thụ nguyên liệu nội địa: International Resource Panel. Global
Material Flows Database. https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database
(truy cập ngày 02/11/2018).
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Tuy nhiên, tách rời kinh tế - môi trường là không đủ để
đảo ngược suy thoái môi trường. Một thử nghiệm có sức thuyết
phục mạnh hơn là giả thuyết Đường cong Kuznets về môi
trường (EKC) cho thấy sự xuống cấp có thể chậm lại và cuối
cùng đảo ngược sau bước ngoặt thu nhập bình quân đầu người.
Điều này có thể xảy ra nếu sự phát triển theo thời gian gắn liền
với các quy định và thể chế mạnh mẽ hơn42.

Một phân tích mới43 ước tính EKC đối với các nước lớn
đang phát triển ở châu Á về 4 kết quả: (i) phá rừng (mất rừng
tự nhiên), (ii) ô nhiễm không khí hạt mịn PM2.5, (iii) ô nhiễm
không khí SO2, và (iv) phát thải khí nhà kính (tương đương
CO2). Phân tích ước tính bước ngoặt cho PM2.5 ở mức GDP
bình quân đầu người tương đối thấp là 8.400 USD theo ngang
giá sức mua và đối với phát thải SO2 ở mức là 10.800 USD, phù
hợp với nhiều nghiên cứu trước đây trên toàn cầu và ở các khu
vực khác44. Phân tích cũng cho thấy tác động ngày càng tăng
của các quy định qua thời gian về ô nhiễm SO2 và NOx, phù
hợp với kết quả nghiên cứu EKC.

Tuy nhiên, không có bằng chứng về một EKC hoặc tác
động của việc cải thiện quy định đối với lượng khí thải tương
đương CO2 hoặc mất độ che phủ rừng tự nhiên ở khu vực châu Á
đang phát triển, phản ánh tình hình ở các quốc gia còn lại trên

42. Levinson, A. 2000. The Ups and Downs of the Environmental
Kuznets Curve. Báo cáo chuẩn bị cho hội nghị UCF/CentER về môi trường.
Ngày 30/11-02/12. Orlando.

43. Raitzer, D. A., et al. Forthcoming. The Environmental Sustainability
of Asia’s Development. Manila: Asian Development Bank. Nghiên cứu này lấy
một nhóm gồm 23-43 quốc gia châu Á đang phát triển với các quan sát từ
năm 1960 đối với khí nhà kính và đến năm 1990 đối với các chất gây ô nhiễm
không khí khác.

44. Borghesi, S. 1999. The Environmental Kuznets Curve: A Survey of
the Literature. FEEM Working Paper Series. No. 85-99. Milan: Fondazione Eni
Enrico Mattei.
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thế giới. Sự khác biệt về kết quả này cho thấy châu Á đang ngày
càng có thể giải quyết các thách thức môi trường bằng các giải
pháp công nghệ hoàn chỉnh, nhưng những thách thức phức tạp
hơn đòi hỏi những thay đổi cơ bản hơn như bảo tồn hệ sinh thái
tự nhiên. Hơn nữa, giảm thiểu biến đổi khí hậu đang thụt lùi so
với các biện pháp giải quyết ô nhiễm và cần thêm nhiều nỗ lực.

13.5. Tham gia các thỏa thuận quốc tế và vai trò của các
đối tác phát triển

Tham gia các thỏa thuận quốc tế
Khu vực châu Á đang phát triển tham gia ngày càng tích

cực vào các nỗ lực quốc tế để giải quyết các thách thức môi
trường toàn cầu, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Điều này là rất quan
trọng vì khu vực có thể được hưởng lợi đáng kể từ các phương
pháp phối hợp giải quyết những thách thức khí hậu toàn cầu
(xem Hộp 13.1). Gần như tất cả các quốc gia trong khu vực đều
tham gia 3 công ước và hiệp định lớn về biến đổi khí hậu - Công
ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 1992
(UNFCCC), Nghị định thư Kyoto năm 1997 và Thỏa thuận Paris
năm 2015. Theo các đóng góp do quốc gia tự quyết cho Thỏa
thuận Paris, 89% các nước châu Á đang phát triển đã xác định
các đóng góp thích ứng và giảm thiểu tác động môi trường, trong
khi 11% chỉ xác định các đóng góp giảm thiểu45.

Hộp 13.1: Lợi ích của hợp tác quốc tế
về chống biến đổi khí hậu

Hợp tác quốc tế hiệu quả là rất quan trọng để giải quyết
vấn đề biến đổi khí hậu vì nhiều lý do. Thứ nhất, mỗi quốc
gia chỉ nội hóa một phần nhỏ các tác động toàn cầu từ hành
động của họ, nên có rất ít động lực để giải quyết các vấn đề

45. Phân tích của ADB về việc đệ trình các khoản đóng góp do quốc
gia tự quyết cho Ban Thư ký UNFCCC.
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toàn cầu trừ khi được bảo đảm rằng các quốc gia khác cũng
hành động. Thứ hai, chi phí cận biên của việc giảm thiểu các
vấn đề phát thải thường khác nhau giữa các quốc gia và các
chủ thể. Một cơ chế hợp tác quốc tế hiệu quả có thể giúp tạo
ra sự sụt giảm khi những chi phí này thấp nhất, dẫn đến tăng
hiệu quả hoạt động. Thứ ba, hợp tác quốc tế có thể giúp hiện
thực hóa các quy mô kinh tế quan trọng trong phát triển và
thí điểm công nghệ.

Mô hình hóa chi phí giảm thiểu biến đổi khí hậu minh
họa cho lợi ích tiềm năng của hợp tác quốc tế hiệu quả. Trong
một nghiên cứu gần đây, phát triển thị trường cácbon toàn cầu
phối hợp theo Thỏa thuận Paris cho thấy có khả năng giảm chi
phí chính sách năm 2050 trong việc hạn chế sự nóng lên toàn
cầu xuống gần 2oC, tương đương mức giảm 50% ở châu Á
(xem Hình hộp). Điều này là do sự sụt giảm có thể xảy ra ở nơi
ít tốn kém nhất, có những sự phối hợp tiềm năng trong việc
triển khai các công nghệ năng lượng tiên tiến thải cácbon thấp
và có tiềm năng cho khu vực xuất khẩu tín dụng cácbon.

Hình hộp: Chi phí chính sách của châu Á cho đường phát thải
toàn cầu so với kinh doanh như thường lệ

(% GDP)
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GDP = Tổng sản phẩm trong nước, INDC = Mức đóng góp do quốc gia tự quyết.
Lưu ý: “Kinh doanh như thường lệ” là kịch bản không có các chính sách khí hậu cụ thể sau
năm 2015 với sự phát triển kinh tế theo sự tăng trưởng tối ưu không bị ràng buộc. Quỹ đạo
phát thải thấp hơn một chút so với Đường nồng độ đại diện 8.5 của Ủy ban liên chính phủ
về biến đổi khí hậu.
Nguồn: Reis, L. A., et al. 2016. The Economics of Greenhouse Gas Mitigation in Developing
Asia. ADB Economics Working Paper Series. No. 504. Manila: Asian Development Bank.

Châu Á đang phát triển đã trở thành khu vực tham gia tích
cực vào nhiều thỏa thuận và quá trình bảo vệ môi trường quốc tế
khác, bao gồm Công ước Ramsar về vùng đất ngập nước, Nghị
định thư Montreal (đối với tầng ôzôn) và Mục tiêu Aichi của Công
ước về đa dạng sinh học. Các Mục tiêu phát triển bền vững tích
hợp các mục tiêu môi trường vào các chính sách, kế hoạch,
chương trình quốc gia và địa phương là mục tiêu chung trong các
chiến lược quốc gia trên khắp châu Á.

Châu Á cũng có một lịch sử lâu đời về các hiệp định xuyên
biên giới trong khu vực liên quan đến tài nguyên thiên nhiên,
như Hiệp ước Nguồn nước Indus năm 1960 phối hợp phát triển
tài nguyên nước giữa Pakixtan và Ấn Độ. Ủy hội sông Mê Công
ở Đông Nam Á là một tổ chức liên chính phủ chuyên điều phối
việc sử dụng tài nguyên nước giữa Campuchia, Lào, Thái Lan và
Việt Nam. Đồng thời, các cơ quan này và các thỏa thuận của họ
đã đấu tranh để cân bằng cạnh tranh gia tăng về nước và các
nguồn lực khác giữa các thành viên khi nhu cầu trong nước tăng
lên. Đã có các hiệp ước khu vực được thành lập để giải quyết các
vấn đề gần đây hơn như khói mù xuyên biên giới, nhưng vẫn
cần thành lập các cơ quan quốc tế hỗ trợ các hoạt động này.

Vai trò của các đối tác phát triển song phương và đa phương

Sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để giúp giải quyết các
thách thức về môi trường và khí hậu đóng một vai trò quan
trọng trong việc định hình sự phát triển của các chính sách
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trong khu vực. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế thường là
công cụ nâng cao nhận thức về các vấn đề bảo vệ môi trường
và biến đổi khí hậu cụ thể, đồng thời thúc đẩy các hoạt động
vận động trong nước. Yêu cầu đánh giá tác động môi trường và
tiêu chuẩn chất lượng môi trường đã được phát triển với sự hỗ
trợ kỹ thuật quốc tế. Ngoài ra, sự phát triển của các chính sách
chống biến đổi khí hậu đã được hưởng lợi từ những hỗ trợ cả
song phương và đa phương.

Các ngân hàng phát triển đa phương, trong đó có ADB, và
các đối tác phát triển song phương ngày càng điều chỉnh các
chiến lược của mình để hỗ trợ các mục tiêu môi trường và biến
đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ tài chính cho các khoản đầu tư vào
giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong số 43,1 tỷ USD
tài trợ chống biến đổi khí hậu từ các ngân hàng phát triển đa
phương năm 2018, khoảng 1/3 hướng đến các quốc gia ở châu
Á và Thái Bình Dương46.

ADB từ lâu đã ưu tiên giải quyết các thách thức về bảo vệ
môi trường và chống biến đổi khí hậu. Chiến lược 2030, được
thông qua vào năm 2018, tiếp tục mở rộng các mục tiêu tài trợ
cho cả giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với các
đối tác đa phương và song phương khác, ADB đã và đang hỗ
trợ khu vực châu Á đang phát triển bằng cách: (i) cung cấp một
loạt hỗ trợ tài chính, bao gồm cả cho vay theo chính sách với
ma trận chính sách gồm các hành động chống biến đổi khí hậu

46. African Development Bank, ADB, European Bank for Reconstruction
and Development, European Investment Bank, Inter-American Development
Bank Group, Islamic Development Bank, and the World Bank Group. 2019. 2018
Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance. London:
European Bank for Reconstruction and Development. https://www.adb.org/
news/mdb-climate-finance-hit-record-high-431-billion-2018.
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của quốc gia nhận tài trợ; (ii) bổ sung nguồn lực cho vay bằng
cách phát hành trái phiếu xanh; (iii) giúp huy động các nguồn
lực của khu vực tư nhân cho đầu tư chống biến đổi khí hậu; (iv)
hỗ trợ các quốc gia thực hiện những đóng góp được xác định
trên toàn quốc; và (v) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chính
sách, quy định và hệ thống tư pháp liên quan đến môi trường
và biến đổi khí hậu. Năm 2019, ADB đưa ra một kế hoạch hành
động để thúc đẩy sức khỏe đại dương.

13.6. Đóng góp của ngành công nghiệp xanh vào các giải
pháp bảo vệ môi trường

Khu vực tư nhân của châu Á cũng đóng vai trò ngày càng
quan trọng trong việc tạo ra các giải pháp bảo vệ môi trường
thông qua các ngành công nghiệp xanh, đặc biệt là năng lượng
tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm thiểu khí nhà kính,
giảm ô nhiễm và tái chế vật liệu. Quy mô của thị trường cho
ngành công nghiệp bảo vệ môi trường châu Á và Thái Bình
Dương đang tăng nhanh hơn so với các khu vực khác trên toàn
cầu cả về giá trị thực tế cũng như tỷ lệ đóng góp vào thương
mại toàn cầu, với Nhật Bản và Trung Quốc là những quốc gia
đóng góp lớn nhất47.

Ngoài ra, các nước châu Á cho thấy tiềm năng lớn trong
dẫn dắt quá trình đổi mới xanh, với các khoản đầu tư lớn vào
triển khai công nghệ xanh. Châu Á chiếm 44% xuất khẩu toàn
cầu các công nghệ giảm thiểu biến đổi khí hậu, như các tấm pin
mặt trời và chiếu sáng hiệu năng cao, đã nộp các bằng sáng chế

47. Fankhauser, S., A. Kazaglis, and S. Srivastav. 2017. Green Growth
Opportunities for Asia. ADB Economics Working Paper Series. No. 508. Manila:
ADB.
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có giá trị cao về các công nghệ này với mức độ cao hơn châu Âu
và Mỹ Latinh cộng lại.

Trên phương diện toàn cầu, Trung Quốc và Ấn Độ đang
thực hiện các khoản đầu tư lớn nhất vào năng lượng tái tạo và
nhận được dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào
các lĩnh vực xanh. Áp lực ngày càng tăng từ người tiêu dùng và
các tổ chức phi chính phủ lên các tập đoàn, đặc biệt là các công
ty đa quốc gia, trong việc áp dụng chuỗi cung ứng xanh. Nhiều
công ty trong khu vực đã sử dụng hệ thống quản lý môi trường
và sửa đổi các quy trình và sản phẩm để giảm tác động môi
trường. Phong trào này ngày càng phổ biến và đi kèm với
chứng nhận, dán nhãn sinh thái các sản phẩm như một phần
của chiến lược thương mại quốc tế của các công ty này.

Đầu tư của khu vực tư nhân vào các dự án môi trường sẽ
được tăng cường bằng cách giải quyết các rủi ro liên quan đến
sự thay đổi của các chính sách và sự không chắc chắn về công
nghệ. Tài chính xanh đang nổi lên như một cách để tăng tốc đầu
tư theo định hướng bảo vệ môi trường. Đầu tư xanh của các tổ
chức tài chính trong khu vực có sự tăng trưởng đều đặn trong
vài năm qua. Để đẩy nhanh tốc độ, các mối quan tâm về bảo vệ
môi trường đang được lồng ghép vào hoạt động của các hệ
thống ngân hàng48.

Trái phiếu xanh hoặc phù hợp với chống biến đổi khí hậu
là những công cụ tài chính xanh quan trọng, và khu vực châu
Á đang phát triển luôn đi đầu trong việc sử dụng các công cụ
này. Những trái phiếu này tìm nguồn tăng vốn cho các dự án
liên quan đến môi trường. Chúng có thể được “dán nhãn” và

48. ADB. 2017. Catalyzing Green Finance: A Concept for Leveraging Blended
Finance for Green Development. Manila.



618  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 13

được chứng nhận của bên thứ ba liên quan đến các đóng góp
về môi trường của loại trái phiếu này. Châu Á là khu vực lớn
nhất của các loại trái phiếu phát hành cho mục tiêu chống biến
đổi khí hậu với thị phần toàn cầu năm 2017 là 42%. Trái phiếu
do Trung Quốc phát hành chiếm phần lớn trong tỷ lệ này, với
82% của cả khu vực49. Inđônêxia là quốc gia tiên phong trong
việc sử dụng trái phiếu xanh của quốc gia Hồi giáo có chủ
quyền phát hành vào đầu năm 2018 và Phigi cũng là nước tiên
phong sử dụng trái phiếu xanh để thích ứng biến đổi khí hậu.

13.7. Triển vọng

Khu vực châu Á đang phát triển đã bắt đầu thực hiện các
bước đi quan trọng để giải quyết các thách thức sâu sắc về môi
trường. Tuy nhiên, tốc độ các bước đi này vẫn chưa tương xứng
với mức độ khủng khiếp của các mối đe dọa về môi trường
trong khu vực. Nếu xu hướng tàn phá môi trường tiếp tục, khu
vực sẽ không thể duy trì tăng trưởng kinh tế đạt được trong 50
năm qua cho đến thế kỷ XXI do nguồn tài nguyên sẽ quá cạn
kiệt và suy thoái, hệ thống sinh thái bị phá vỡ quá mức. Mặc dù
năng lượng và nồng độ cácbon phát thải trong quá trình sản
xuất kinh tế ở khu vực đã giảm, nhưng cần có những nỗ lực
hơn nữa để đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris nhằm
duy trì nhiệt độ toàn cầu trung bình tăng lên dưới 2°C so với
trước thời kỳ công nghiệp hóa.

Để đưa khu vực châu Á đang phát triển vào con đường
phát triển bền vững, cần phải tăng gấp đôi những nỗ lực chính
sách sau đây:

49. Khanna, M. 2018. Greening Businesses in the Asia and Pacific Region:
Opportunities and Challenges. Manila: ADB.
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Thứ nhất, bảo đảm giá cả phản ánh chi phí của các ngoại
ứng môi trường và biến đổi khí hậu. Những tín hiệu giá cả
“chướng mắt” khuyến khích sử dụng nguồn lực tự nhiên và hệ
sinh thái một cách không bền vững vẫn là một trở ngại lớn cho
tăng trưởng xanh. Loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và các khoản trợ
cấp sai lầm khác, thay thế bằng các giải pháp tiến bộ như trợ
cấp hộ gia đình được kiểm tra thu nhập là phương pháp cần
thiết đầu tiên. Việc cải cách các loại thuế và phí môi trường, như
phí khai thác gỗ và sử dụng nước, đều quan trọng.

Thứ hai, tăng cường quản trị để quản lý môi trường tốt
hơn. Các vấn đề môi trường về cơ bản là ngoại ứng, và do đó
cần có sự can thiệp thích hợp của khu vực công để giải quyết.
Tăng cường hơn nữa các quy định và thực thi là giải pháp rất
quan trọng. Các quy định có thể được thuận lợi từ mức độ cao
hơn của tham vọng và phạm vi bảo vệ môi trường. Việc giám
sát của các tổ chức xã hội có thể góp phần tăng năng lực quản
trị bị hạn chế.

Thứ ba, đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng thân thiện với
môi trường, ít phát thải cácbon và biến đổi khí hậu. Điều này
bao gồm đầu tư vào năng lượng tái tạo, hiệu quả sử dụng năng
lượng và giao thông công cộng bền vững, cũng như củng cố cơ
sở hạ tầng hiện có thân thiện hơn với môi trường. Thu gom, tiêu
hủy và xử lý chất thải hiệu quả phụ thuộc vào việc đầu tư vào
các cơ sở mới sử dụng công nghệ hiện đại nhất để tránh ô nhiễm.

Thứ tư, thu hút đầu tư tư nhân vào phát triển bền vững.
Cần nhiều nguồn đầu tư hơn từ những khu vực ngoài khu vực
công. Khả năng tư nhân đầu tư thường phụ thuộc vào các ưu
đãi do chính phủ và rủi ro chính trị. Các nhà đầu tư công có thể
thể hiện cam kết công khai của họ trước các nhà đầu tư tư nhân.
Chính phủ và các ngân hàng phát triển đa phương có thể cung
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cấp các sản phẩm như bảo lãnh các rủi ro công nghệ, ký kết hợp
đồng và chính trị. Mở rộng phát hành trái phiếu xanh và ngân
hàng xanh có thể giúp huy động nguồn tài chính thân thiện với
môi trường.

Thứ năm, đẩy mạnh các công nghệ chuyển đổi. Việc
chuyển đổi thành công sang phát triển kinh tế phát thải cácbon
ở mức thấp phụ thuộc vào các công nghệ như nhiên liệu sinh
học tiên tiến và lưu trữ năng lượng. Quản lý chất thải của châu
Á đòi hỏi phải đổi mới trong việc tái chế, ủ và xử lý. Hệ thống
giao thông thông minh có khả năng làm giảm tác động môi
trường ở các trung tâm đô thị. Chính phủ có thể hỗ trợ đổi mới
bằng cách đầu tư vào các dự án nghiên cứu, thí điểm và giới
thiệu công nghệ mới, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận
tài chính.

Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế. Nhiều thách thức
môi trường cấp bách nhất của khu vực là vấn đề liên khu vực.
Chính phủ có thể tăng cường hơn nữa hợp tác xuyên biên giới
và hành động tập thể trong các lĩnh vực như ô nhiễm không khí
và nguồn nước, quản lý môi trường đại dương và nguồn thủy
sản, quản lý tài nguyên nước, đa dạng sinh học, quản lý rủi ro
thiên tai và bảo vệ bờ biển. Các quốc gia cũng có thể tăng cường
hợp tác trong việc giải quyết chương trình nghị sự toàn cầu về
giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời có thể hợp
tác để khai thác lợi thế kinh tế nhờ quy mô trong việc phát triển
các giải pháp công nghệ.



CHƯƠNG 14

VAI TRÒ CỦA TÀI TRỢ PHÁT TRIỂN
SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG

14.1. Giới thiệu
Các chương trước ghi nhận việc phát triển các hoạt động

tài trợ đã trở thành một thách thức lớn ở châu Á và Thái Bình
Dương trong 50 năm qua như thế nào. Xuất khẩu hàng hóa,
dịch vụ, chuyển tiền, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vay
ngân hàng, mua trái phiếu và đầu tư vốn cổ phần của người
không cư trú là những nguồn tài trợ quốc tế quan trọng
(Chương 7). Tài trợ phát triển song phương và đa phương cũng
đóng một vai trò quan trọng từ nhiều khía cạnh thúc đẩy sự
phát triển kinh tế và xã hội ở châu Á.

Trong những năm đầu, các quốc gia trong khu vực thiếu
hụt tiền huy động từ tiết kiệm trong nước và ngoại hối. Nguồn
tiền này kém tin cậy hơn vốn vay từ nước ngoài, và thị trường
vốn trong nước lúc đó kém phát triển. Tại thời điểm đó, tài trợ
phát triển quốc tế từ các cơ quan viện trợ song phương của các
nước phát triển dưới dạng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
có ý nghĩa rất quan trọng1. Một lượng lớn vốn tài trợ phát triển

1. ODA được OECD định nghĩa là những dòng tài chính được các cơ
quan tài trợ chính thức cung cấp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc
lợi của quốc gia nhận tài trợ và có đủ ưu đãi về bản chất (các khoản tài trợ,
lãi suất thấp và các thời gian đáo hạn vay dài hơn).
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được cung cấp dưới dạng viện trợ ưu đãi (bao gồm các khoản tài
trợ) và không ưu đãi từ các ngân hàng phát triển đa phương như
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB)
và các cơ quan của Liên hợp quốc (UN) như Chương trình Phát
triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc
(UNICEF) và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD).

Có một khối lượng lớn và ngày càng tăng các tài liệu lý
thuyết về hiệu quả viện trợ2. Những kết quả và kết luận có xu
hướng khác nhau và trái chiều tùy thuộc vào bối cảnh, tình
huống và loại hình viện trợ, do sự phức tạp của quá trình phát
triển kinh tế nói chung gây khó khăn cho việc khái quát hóa và
tính toán chính xác kết quả phát triển do tài trợ cho phát triển.
Nhưng ở châu Á, mọi người thường đồng ý rằng tài trợ cho
phát triển đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển
quốc gia3. Thông qua các chương trình và dự án, bên nhận tài
trợ phát triển được hưởng lợi từ khoản tài trợ kết hợp với
chuyển giao các công nghệ và kiến thức. Các quốc gia nhận tài
trợ đã có nỗ lực để tăng cường khả năng hấp thụ, gắn kết tài trợ
quốc tế với những chiến lược quốc gia và duy trì “quyền sở hữu”.

2. Ví dụ Roodman, R. 2007. The Anarchy of Numbers: Aid, Development,
and Cross-Country Empirics. World Bank Economic Review. 21 (2). pp. 255-
277; Bourguignon, F., and M. Sundberg. 2007. Aid Effectiveness - Opening the
Black Box. The American Economic Review. 97 (2). pp. 316-321; and Quibria, M.
G. 2014. Aid Effectiveness: Research, Policy, and Unresolved Issues.
Development Studies Research. 1 (1). pp. 75-87.

3. Kimura, H., Y. Mori, and Y. Sawada. 2012. Aid Proliferation and
Economic Growth: A Cross-Country Analysis. World Development. 40 (1).
pp. 1-10; and Hino, H., and I. Atsushi. 2008. Aid Effectiveness Revisited:
Comparative Studies of Modalities of Aid to Asia and Africa. Discussion
Paper Series. No. 218. Kobe: Research Institute for Economics & Business
Administration, Kobe University.



VAI TRÒ CỦA TÀI TRỢ PHÁT TRIỂN SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG  623

Ngày nay, tài trợ phát triển song phương và đa phương vẫn
còn quan trọng, đặc biệt là hỗ trợ các lĩnh vực như nghèo đói
dai dẳng, bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng có
chất lượng.

Nhìn chung, có ba loại công cụ hỗ trợ song phương và hỗ
trợ đa phương.

Công cụ thứ nhất là tài trợ vốn vay để thu hẹp khoảng
cách của các nguồn tài trợ cần thiết cho phát triển. Vì một lý do
nào đó, một quốc gia đang phát triển thường phải đối mặt với
những hạn chế về tài chính, đặc biệt là yêu cầu đầu tư lớn vào
cơ sở hạ tầng4. Tài trợ phát triển đóng vai trò cơ bản trong việc
giảm bớt những căng thẳng tài chính bằng cách bổ sung thiếu
hụt vốn đầu tư, cho phép một quốc gia thực hiện các dự án thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường khả năng trả nợ. Ngoài
ra, các khoản vay lớn từ các đối tác phát triển song phương và
đa phương thường đi kèm với việc chuyển giao kiến thức, ý
tưởng, khả năng quản trị và phát triển chính sách. Ngoài ra, các
quốc gia nhận tài trợ và bên cung cấp khoản vay có xu hướng
chú ý nhiều hơn đến những nền tảng kinh tế của các dự án hơn
là các khoản tài trợ.

Công cụ thứ hai là viện trợ, đặc biệt là cho cơ sở hạ tầng
xã hội như y tế và giáo dục, hỗ trợ nhân đạo và các chương trình
xã hội khác. Viện trợ là một hình thức hỗ trợ tài chính mà không
kèm nghĩa vụ trả nợ. Viện trợ có hiệu quả khi hỗ trợ các nước
nghèo nhất và những quốc gia trong tình huống mong manh
và bị ảnh hưởng bởi xung đột. Viện trợ cũng được dành cho các
quốc gia đang mắc nợ nần nghiêm trọng. Những hoạt động của
ADB mang tính chất cho vay (không ưu đãi và ưu đãi) ngoài hỗ

4. Lucas, R. E., Jr. 1990. Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor
Countries? American Economic Review. 80 (2). pp. 92-96.
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trợ kỹ thuật kể từ khi thành lập năm 1968. ADB bắt đầu hoạt
động tài trợ vào năm 2005.

Công cụ thứ ba là hỗ trợ kỹ thuật. Hỗ trợ kỹ thuật được
sử dụng để cung cấp các kỹ năng quản lý và kỹ thuật về y tế,
giáo dục, nông nghiệp, lâm nghiệp và những lĩnh vực khác. Hỗ
trợ kỹ thuật giúp thiết kế và chuẩn bị cho các dự án. Nó cũng
hỗ trợ các chính sách hiệu quả và cải cách cơ cấu trong các lĩnh
vực như tài chính công, an sinh xã hội, ngành tài chính, hệ
thống giáo dục, cung cấp dịch vụ y tế và bảo vệ môi trường. Có
những tác động lan tỏa kiến thức rộng hơn từ quá trình chuyển
giao công nghệ quốc tế thông qua hợp tác kỹ thuật (Chương 5).

Nhìn chung, việc sử dụng dòng tài nguyên vốn từ nước
ngoài để phát triển có tầm quan trọng tương đối tùy thuộc vào
giai đoạn phát triển: ban đầu, viện trợ cho các nước kém phát
triển, chuyển sang cho vay ưu đãi và sau đó là tài trợ không ưu
đãi từ các đối tác song phương (bao gồm cả các cơ quan tín dụng
xuất khẩu) và các ngân hàng phát triển đa phương (bao gồm các
khoản vay và đầu tư vốn cho các công ty tư nhân). Khi các quốc
gia trở nên phát triển hơn, dòng vốn tư nhân, bao gồm cả vốn FDI,
cho vay thương mại, trái phiếu theo danh mục và đầu tư vốn cổ
phần, làm tăng tầm quan trọng của họ. Kể từ giữa thập niên 1970
ở khu vực châu Á đang phát triển, tỷ trọng tài chính phát triển
song phương và đa phương đã giảm dần khi các phương thức tài
chính khác từ bên ngoài mở rộng đáng kể (Chương 7).

Chương 14 thảo luận về tài trợ phát triển song phương và
đa phương ở châu Á và Thái Bình Dương. Mục 14.2 trình bày
tổng quan về ODA song phương cho châu Á, trong khi mục 14.3
trình bày tổng quan về tài trợ phát triển đa phương. Mục 14.4
trình bày tóm tắt về kinh nghiệm ở một số quốc gia nhận tài trợ.
Mục 14.5 thảo luận về kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á
cung cấp tài trợ phát triển song phương. Mục 14.6 xem xét các
thách thức và ưu tiên trong tương lai.
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14.2. Các dòng vốn ODA song phương

Ở khu vực châu Á đang phát triển, Mỹ là nhà cung cấp
ODA lớn nhất trong thập niên 1960 và đầu thập niên 1970 (xem
Hình 14.1). Kể từ cuối thập niên 1970, Nhật Bản đã liên tục tăng
ODA và trở thành nhà cung cấp viện trợ song phương lớn nhất,
sử dụng vay ưu đãi lớn (“tín dụng đồng yên”).

Hình 14.1: Dòng chảy vào của ODA song phương
ở khu vực châu Á đang phát triển

(giải ngân gộp, tỷ USD)

EU = Liên minh châu Âu.
Lưu ý: EU* bao gồm các quốc gia thành viên EU của Ủy ban hỗ trợ phát triển (DAC) và các
tổ chức của EU. Các quốc gia khác bao gồm các quốc gia không thuộc DAC như Thái Lan,
báo cáo cho DAC.
Nguồn: OECD. OECD Data. https://data.oecd.org/ (truy cập ngày 22/7/2019).
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Dòng vốn ODA từ châu Âu, bao gồm các tổ chức thuộc
EU, chiếm khoảng 1/3 tổng dòng vốn ODA đến khu vực châu
Á đang phát triển, với các quốc gia mục tiêu thay đổi theo thời
gian. Ôxtrâylia và Niu Dilân ưu tiên phân bổ ODA cho khu vực
Thái Bình Dương. Hàn Quốc trở thành nhà cung cấp ODA ở
khu vực châu Á đang phát triển từ cuối thập niên 1980 với
lượng hỗ trợ ODA tăng đều đặn.

Nhật Bản, Mỹ, Ôxtrâylia, Niu Dilân, Hàn Quốc và EU đều
là thành viên của OECD, tài trợ theo các chính sách của Ủy ban
hỗ trợ phát triển OECD (DAC). Các nền kinh tế mới nổi, như
Trung Quốc, Thái Lan và Ấn Độ, đang trở thành những "nhà
tài trợ mới nổi", cung cấp hỗ trợ cho các nước đang phát triển
khác ở châu Á và Thái Bình Dương.

Số lượng lớn các nhà tài trợ và dự án có thể vượt quá khả
năng quản lý và điều hành vốn viện trợ của chính phủ nước
nhận tài trợ, làm giảm hiệu quả của tài trợ phát triển chính thức
và dẫn đến tình trạng gọi là “quá tải viện trợ”. Nhưng ở châu
Á, vấn đề này thường được kiểm soát vì có ít nhà cung cấp viện
trợ ở mỗi quốc gia nhận, ví dụ so với châu Phi5. Ngoài ra, các
nhà cung cấp viện trợ phối hợp với nhau và làm việc cùng với
các quốc gia nhận tài trợ dựa trên quyền sở hữu mạnh về vốn
tài trợ, nâng cao hiệu quả viện trợ.

14.3. Các ngân hàng phát triển đa phương

Hỗ trợ phát triển đa phương sau chiến tranh bắt đầu bằng
việc thành lập Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD),

5. Kimura, H., Y. Mori, and Y. Sawada. 2012. Aid Proliferation and
Economic Growth: A Cross-Country Analysis. World Development. 40 (1).
pp. 1-10.
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hay WB và IMF dựa trên Hội nghị Bretton Woods năm 1944.
Ban đầu, các khoản vay của IBRD đã giúp xây dựng lại các
nước bị tàn phá trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Cùng lúc
đó, trọng tâm chuyển từ tái thiết sang phát triển. IBRD bắt
đầu cho vay đối với các nước đang phát triển, khởi đầu từ
Chilê vào năm 1948. Khoản vay đầu tiên đến châu Á là dành
cho Ấn Độ vào năm 1948 để cải tạo đường sắt. Năm 1960,
Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) được thành lập với tư cách
là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới để cung cấp các
khoản vay và trợ cấp ưu đãi cho các nước đang phát triển
nghèo nhất. Khoản vay IDA đầu tiên ở châu Á là dành cho
Ấn Độ vào năm 1961.

Năm 1966, ADB được thành lập “để thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế và hợp tác ở khu vực châu Á và Viễn Đông... và góp
phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của các nước thành
viên đang phát triển trong khu vực, nói chung và nói riêng”6.
ADB từ 31 thành viên ban đầu tăng lên 68 thành viên vào năm
2019, trong đó có 49 thành viên khu vực và 19 thành viên ngoài
khu vực. Năm 1968, ADB cấp khoản vay đầu tiên cho Thái Lan
(khoản vay 5 triệu USD cho ngành tài chính để hỗ trợ phát triển
công nghiệp). Khoản vay ưu đãi đầu tiên (dự án thủy lợi của
Inđônêxia) cũng được cấp vào năm 1968 từ Quỹ đặc biệt cho
nông nghiệp. Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) được thành lập
năm 1974 để hỗ trợ cho vay ưu đãi. Vào năm 2005, các nhà tài
trợ của ADF đồng ý thiết lập một chương trình tài trợ theo ADF.

6. ADB. 1965. Agreement Establishing the Asian Development Bank. https://
www.adb.org/documents/agreement-establishing-asian-development-bank-
adb-charter.
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Chương trình đã giúp giảm gánh nặng nợ ở các nước nghèo
nhất, hỗ trợ các nước nghèo chuyển đổi từ các tình trạng sau
xung đột và hỗ trợ các chương trình xã hội như y tế và giáo dục
của các nước này.

Ban đầu, ADB tập trung vào lĩnh vực sản xuất lương thực
và phát triển nông thôn ở các nước thành viên đang phát triển.
Cho vay và hỗ trợ kỹ thuật ngày càng được tăng cường cho các
ngành phát điện, giao thông và phát triển đô thị, sau đó thêm
các lĩnh vực xã hội như y tế và giáo dục. Trong những năm qua,
ADB đã phát triển cho vay dựa trên chính sách để hỗ trợ cải
cách, tài trợ cho các nước nghèo nhất và các hoạt động của khu
vực tư nhân7.

Tổng giải ngân các dòng tài chính phát triển đa phương
sang khu vực châu Á đang phát triển đã tăng mạnh vào các
năm 1997 và 1998 để hỗ trợ những nước bị ảnh hưởng bởi cuộc
khủng hoảng tài chính châu Á (xem Hình 14.2). Lượng tài trợ
đã tăng trở lại kể từ năm 2005. Sự tham gia tài trợ của ADB đã
tăng lên đều đặn. Do kết hợp giữa các hoạt động cho vay ADF
ưu đãi với các nguồn vốn thông thường (OCR) trong năm
2017, khả năng cho vay không ưu đãi và ưu đãi của ADB đã
tăng đáng kể - nhờ vốn chủ sở hữu kết hợp lớn và sử dụng
đòn bẩy cho vay ưu đãi. Cam kết tài trợ mới của ADB đã tăng
từ 13,9 tỷ USD trong năm 2014 lên 19,7 tỷ USD vào năm 2017.
Tổng giải ngân của ADB đã đạt 11,4 tỷ USD vào năm 2017, cao
kỷ lục, tương đương 30% tổng tài trợ đa phương ở khu vực
châu Á đang phát triển.

7. McCawley, P. 2017. Banking on the Future of Asia and the Pacific: 50
Years of the Asian Development Bank. Manila: ADB.
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Hình 14.2: Dòng chảy vào của tài trợ phát triển
đa phương ở khu vực châu Á đang phát triển

(tổng giải ngân, tỷ USD)

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á.
Lưu ý: Các tổ chức của EU không được đưa vào hình.
Nguồn: OECD. OECD Data. https://data.oecd.org/ (truy cập ngày 22/7/2019); và đối với các
dòng vốn từ ADB: ADB, Controller’s Department. Disbursements Data. Manila.

Cơ sở hạ tầng cho giao thông, năng lượng và nước chiếm
một phần lớn trong tài trợ phát triển của ADB từ năm 1968 đến
2017 (xem Hình 14.3). Nhưng trọng tâm của ngành cũng thay đổi
theo thời gian. Tỷ trọng nông nghiệp giảm, trong khi giao thông
tăng. Tỷ lệ tài trợ cho năng lượng vẫn ở mức 25%, mặc dù hiện
nay chủ yếu dành cho năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng
hiệu quả. Trong giai đoạn 1997-2006, tỷ trọng của các lĩnh vực tài
chính và lĩnh vực công đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước đó
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nhờ nỗ lực phối hợp trên toàn cầu để hỗ trợ các nước đang phát
triển sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.

Hình 14.3: Sự phát triển của các khoản phê duyệt
cho vay và tài trợ của ADB giai đoạn 1968-2016

(%)

ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, ICT = Công nghệ thông tin và truyền thông.
Lưu ý: Con số trên cột là tỷ lệ của mỗi ngành (%). Số liệu dưới các năm là tổng các khoản
vay và trợ cấp trong giai đoạn. Dữ liệu từ năm 1997 dựa theo hệ thống phân loại dự án mới
của ADB, do đó dữ liệu của phân ngành theo thời gian có thể không hoàn toàn so sánh được.
Hoạt động của ngành tài chính bao gồm: (i) các khoản vay để phát triển ngành tài chính;
(ii) tài chính bao trùm thông qua bảo lãnh tín dụng, tài trợ thương mại và đầu tư vốn cổ
phần; và (iii) bảo lãnh và tài trợ khoảng cách tài chính (VGF) cho cơ sở hạ tầng. Hỗ trợ khu
vực công bao gồm các khoản vay và trợ cấp liên quan đến quản lý công, tài chính và kinh
tế; cải cách doanh nghiệp nhà nước; pháp luật và tư pháp; và các sáng kiến bảo trợ xã hội.
Tất cả dữ liệu tính đến ngày 31/12/2016.
Nguồn: McCawley, P. 2017. Banking on the Future of Asia and the Pacific: 50 Years of the Asian
Development Bank. Manila: ADB (dựa trên dữ liệu của ADB).

Đáp ứng sự thay đổi nhu cầu và ưu tiên nhận vốn tài trợ
của các nước thành viên đang phát triển, các ngân hàng phát
triển đa phương đã mở rộng phạm vi hỗ trợ sang các lĩnh vực
mới như quản trị, tình trạng bất ổn và hỗ trợ sau xung đột.
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Họ đã phát triển các phương thức mới như tài trợ dựa trên
chính sách (tài trợ hỗ trợ ngân sách dựa trên các biện pháp cải
cách nhất định), tài chính dựa trên kết quả thực hiện (giải ngân
liên quan đến các chỉ số hiệu suất như trong giáo dục và y tế)
và tài trợ vận hành xuyên suốt khi có rủi ro thảm họa. Các ngân
hàng phát triển đa phương cũng đang tăng tài trợ chống biến
đổi khí hậu để hỗ trợ các quốc gia giảm thiểu tác hại và thích
ứng biến đổi khí hậu. Hoạt động tài trợ ngoài quốc doanh (cho
vay và đầu tư vốn vào các công ty tư nhân) cũng được mở rộng.
Các ngân hàng phát triển đa phương đã mở rộng sự hiện diện
tại các quốc gia bằng cách mở văn phòng sở tại và tiếp tục nâng
cao chất lượng của hoạt động tham gia tài trợ bằng cách tiệm
cận các chiến lược tài trợ quốc gia với chiến lược phát triển của
các quốc gia nhận tài trợ. Với quan điểm xuyên quốc gia độc
đáo, các ngân hàng phát triển đa phương có thể thúc đẩy học
tập và chia sẻ kiến thức về những kinh nghiệm phát triển mang
tính so sánh.

Trong Chiến lược 2030 được thông qua vào năm 2018,
ADB đã xác định những ưu tiên hàng đầu là tình trạng nghèo
đói, bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, thành phố đáng sống,
phát triển nông thôn và an ninh lương thực, quản trị, hợp tác
và hội nhập khu vực. ADB tăng cường hoạt động của khu vực
tư nhân (hướng đến phân bổ 1/3 hoạt động của ADB cho các ưu
tiên này vào năm 2024) và huy động thêm các nguồn lực của
khu vực tư nhân bao gồm thông qua quan hệ đối tác công - tư.

Sự hợp tác và phối hợp giữa các ngân hàng phát triển đa
phương và các nhà tài trợ song phương cũng được tăng cường.
Đồng tài trợ dự án là một hình thức hợp tác phổ biến, đặc biệt
là tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Ví dụ, ADB, WB và
Nhật Bản đã đồng tài trợ các đại dự án như Cầu Jamuna ở
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Bănglađét. Dự án thủy điện Nam Theun 2 tại Lào là một khoản
đầu tư cơ sở hạ tầng lớn khác có liên quan đến đồng tài trợ đa
phương và song phương. Ngoài ra, các ngân hàng phát triển đa
phương và các đối tác song phương đã tiến hành các nghiên
cứu khu vực. Ví dụ, vào năm 2005, ADB, Ngân hàng Hợp tác
quốc tế Nhật Bản (JBIC) và WB đã cùng thực hiện một nghiên
cứu hàng đầu khu vực mang tên Connecting East Asia: A New
Framework for Infrastructure (Kết nối Đông Á: Khung cơ sở hạ
tầng mới)8.

Các ngân hàng phát triển đa phương hợp tác với IMF để
hỗ trợ các quốc gia thực hiện cải cách chính sách và thể chế,
đồng thời giảm thiểu tác động kinh tế - xã hội của các cú sốc
bên ngoài. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-
1998 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009,
các ngân hàng phát triển đa phương và IMF đã hợp tác chặt chẽ
để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng bằng các khoản tài trợ trị giá
lớn. Khi có khủng hoảng cán cân thanh toán, các ngân hàng
phát triển đa phương tham gia vào những chương trình do IMF
chủ xướng, IMF tài trợ ngoại hối dựa trên các điều kiện về chính
sách kinh tế vĩ mô và cải cách cơ cấu, đồng thời các ngân hàng
phát triển đa phương cung cấp những khoản vay hỗ trợ ngân
sách dựa trên chính sách cho chi tiêu xã hội và cải cách cơ cấu.

Các ngân hàng phát triển đa phương hợp tác với các đối
tác phát triển khác bao gồm các cơ quan của Liên hợp quốc.
ADB đã làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở châu Á để
giúp giải quyết vấn đề an ninh y tế khu vực liên quan đến sốt
rét, HIV/AIDS và cúm gia cầm. ADB cũng đồng tài trợ cho các
dự án với Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) để hỗ trợ bảo vệ

8. ADB, JBIC, and WB. 2005. Connecting East Asia: A New Framework
for Infrastructure. Washington, DC: WB.



VAI TRÒ CỦA TÀI TRỢ PHÁT TRIỂN SONG PHƯƠNG VÀ ĐA PHƯƠNG  633

môi trường và đa dạng sinh học, và với Quỹ Khí hậu xanh
(GCF) để giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu.

Gần đây hơn, năm 2016, Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng
châu Á (AIIB) và Ngân hàng Phát triển mới (NDB) bắt đầu hoạt
động như các ngân hàng phát triển đa phương mới. ADB và
WB đã và đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức này, bao gồm
cả thông qua đồng tài trợ ở một số nước châu Á đang phát triển.

14.4. Kinh nghiệm của các nước nhận tài trợ
Các quốc gia tiếp nhận nguồn tài trợ phát triển song

phương và đa phương có hiệu quả sử dụng khác nhau. Hầu hết
các nước châu Á được hưởng lợi từ tài trợ phát triển khi họ
đồng thời nỗ lực xây dựng năng lực hấp thụ để thiết kế và triển
khai các dự án, và có các chính sách bổ sung để tối đa hóa tác
động của hỗ trợ bên ngoài, quan trọng nhất là giữ vững ý thức
mạnh mẽ về quyền sở hữu. Các quốc gia này tránh phụ thuộc
vào viện trợ.

Nhật Bản

Nhật Bản nhận được viện trợ nhân đạo và kinh tế ngay
sau Chiến tranh thế giới thứ hai từ Chính phủ Mỹ và các tổ chức
phi chính phủ (NGO), bao gồm Viện trợ và cứu trợ chính phủ
ở khu vực bị chiếm đóng (GARIOA), Tổ chức Cứu trợ được cấp
phép ở châu Á (LARA) và Phục hồi kinh tế ở khu vực bị chiếm
đóng (EROA). CARE International, một tổ chức phi chính phủ
có trụ sở tại Mỹ, đã cấp viện trợ các nhu yếu phẩm như thực
phẩm và quần áo, nông cụ và hạt giống cho Nhật Bản.

Từ năm 1951 đến 1966, IBRD cấp các khoản vay đầu tư lớn
trị giá 863 triệu USD cho 31 chương trình cho vay, hoàn trả nợ
vào tháng 7/19909. Nhật Bản đã sử dụng các nguồn lực này để

9. WB. 2005. World Bank’s Loans to Japan. Washington, DC. http://
www.worldbank.org/en/country/japan/brief/world-banks-loans-to-japan.
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bổ sung thiếu hụt tài chính trong các chương trình đầu tư và
phát triển trong nước, đặc biệt tập trung vào liên kết vùng
“Vành đai Thái Bình Dương” kết nối các cụm công nghiệp giữa
Tokyo và Fukuoka10. Có thể kể đến các cơ sở sản xuất thép tấm
của Yawata Iron & Steel Co. Ltd. (1955), công cụ máy xe buýt
và xe tải của Koromo Plant thuộc Toyota Motor Co. Ltd. (1956),
nhà máy thủy điện Kurobe số 4 của Kansai Electric Power Co.
Ltd. (1958), Tokaido Shinkansen (tàu cao tốc đầu tiên) của tập
đoàn Đường sắt quốc gia Nhật Bản (1961) và Đường cao tốc
Tomei của tập đoàn Đường cao tốc Nhật Bản (1964)11.

Các khoản vay IBRD có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với
Nhật Bản, cung cấp nguồn lực ngoại hối và tài chính rất cần
thiết nói chung, nhưng cũng nhằm nhận chuyển giao kiến thức
và công nghệ mới. Tuyến đường sắt Shinkansen chủ yếu dựa
trên công nghệ Nhật Bản vì quốc gia này từ lâu đã ưu tiên các
hệ thống đường sắt. Đối với các hệ thống đường bộ, Bộ Xây
dựng Nhật Bản đã nhờ một nhà tư vấn người Đức từ IBRD
tham gia để thiết kế và xây dựng đường cao tốc có thu phí.

Hàn Quốc

Bị cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tàn phá, Hàn
Quốc phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài cho tài trợ
phát triển và thanh toán quốc tế. Trong thập niên 1950, dòng
viện trợ nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ, đã tài trợ khoảng 70%
lượng hàng nhập khẩu quan trọng. Viện trợ nước ngoài cũng

10. ADB, Department for International Development of the United
Kingdom (DFID), Japan International Cooperation Agency (JICA), and
World Bank Group. 2018. The WEB of Transport Corridors in South Asia.
Washington, DC: WB.

11. WB. 2005. World Bank’s Loans to Japan. Washington, DC. http://
www.worldbank.org/en/country/japan/brief/world-banks-loans-to-japan.
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được sử dụng để cải tạo và tái thiết cơ sở hạ tầng bị chiến tranh
tàn phá. Ngoài nhập khẩu và tài trợ cơ sở hạ tầng, cứu trợ khẩn
cấp và viện trợ quân sự, viện trợ của Mỹ cũng đã hướng đến
giáo dục đại học (bao gồm cả học bổng du học tại Mỹ) và xây
dựng năng lực quản trị công hỗ trợ công nghiệp hóa12. Sau khi
bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật
Bản vào năm 1965, ODA song phương từ Nhật Bản đã tăng
đáng kể.

Nhìn chung, viện trợ nước ngoài là một nguồn tài trợ đầu
tư quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước ban
đầu. Viện trợ nước ngoài chiếm 42% hoạt động tạo vốn cố định
nói chung trong suốt giai đoạn 1965-1974. Hàn Quốc đã sử
dụng hiệu quả ODA để thúc đẩy công nghiệp hóa nhanh chóng.
Tuy WB đã từ chối kế hoạch xây dựng một nhà máy thép mới
do quy mô của nền kinh tế Hàn Quốc, nhưng chính phủ đã xây
dựng nhà máy này năm 1969 với sự hỗ trợ của Nhật Bản13.

Hỗ trợ đa phương đóng vai trò quan trọng trong phát
triển kinh tế. Khoản vay ADB đầu tiên của Hàn Quốc là dành
cho dự án đường cao tốc Seoul - Incheon năm 1968. Mặc dù dự
án đã được triển khai xây dựng vào thời điểm tiếp cận nguồn
tài trợ của ADB, nhưng đóng góp kỹ thuật từ ADB cũng rất
quan trọng cho việc bảo đảm áp dụng tiêu chuẩn thiết kế cao và
hiệu quả, cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính
quyền và tư vấn địa phương. Năm 1988, Hàn Quốc hoàn tất

12. Suh, J. J., and J. Kim. 2017. Aid to Build Governance in a Fragile
State: Foreign Assistance to a Post-Conflict South Korea. In Howe, B. M., ed.
Post-Conflict Development in East Asia. Surrey, UK: Ashgate Publishing Limited.

13. Kim, J. K. 2011. Modularization of Korea’s Development Experience:
Impact of Foreign Aid on Korea’s Development. Seoul: Ministry of Strategy and
Finance, and KDI School.
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các khoản hỗ trợ từ ADB. Nhưng trong cuộc khủng hoảng tài
chính châu Á năm 1997-1998, ADB đã cấp duyệt cho Hàn Quốc
một khoản vay lớn dựa trên chính sách để hỗ trợ cải cách và phục
hồi kinh tế.

Trung Quốc từ năm 1978

Sau những cải cách năm 1978 và tiến tới mở cửa nền kinh
tế, Trung Quốc bắt đầu nhận lượng tài trợ phát triển song
phương và đa phương đáng kể cùng với việc chuyển giao kiến
thức và công nghệ. Nhật Bản là nhà cung cấp viện trợ song
phương lớn nhất từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000.
Năm 1979, Nhật Bản bắt đầu hỗ trợ Trung Quốc cải cách chính
sách theo Hiệp ước hòa bình và hữu nghị giữa Nhật Bản và
Trung Quốc. Trong giai đoạn này, Nhật Bản đã cung cấp 367
khoản vay ưu đãi (tín dụng đồng yên) với tổng trị giá 3,3 nghìn
tỷ yên, dựa trên “thể thức vòng tròn”, trong đó Nhật Bản cam
kết một khoản tiền 5 năm một lần để hỗ trợ các kế hoạch 5 năm
của Trung Quốc14. Viện trợ từ những tổ chức song phương khác
như WB, và ADB sau này, cũng được tăng cường.

Trong thập niên 1980, các đối tác song phương và đa
phương đã hỗ trợ Trung Quốc thực hiện các mục tiêu phát triển
chủ chốt như giảm bớt tắc nghẽn cơ sở hạ tầng và cải thiện sức
khỏe. Việc chuyển giao kiến thức cũng rất quan trọng. Năm
1985, WB đã tài trợ Hội nghị chuyên đề quốc tế về quản lý kinh
tế vĩ mô, hội nghị kéo dài trong 6 ngày trên tàu hải hành dọc
theo sông Dương Tử, nơi quy tụ các quan chức cấp cao và nhiều
nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới. Ngày nay, hội nghị này được
coi là một sự kiện mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng cho

14. Government of Japan, Ministry of Foreign Affairs. 1978. Treaty of
Peace and Friendship between Japan and the People’s Republic of China.
https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/treaty78.html.
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những cải cách theo hướng thị trường trong tương lai. Trong
thập niên 1990, các nhà tài trợ bắt đầu chú ý hơn đến việc hỗ
trợ các nỗ lực của Trung Quốc để đối phó với các thách thức
mới nổi như cải cách đô thị, bảo vệ môi trường và giảm nghèo.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển và tiếp thu công nghệ từ
nước ngoài là điều cần thiết cho sự phát triển kinh tế nhanh
chóng của Trung Quốc, cả về xây dựng đường cao tốc, cầu và
cơ sở hạ tầng đô thị, cũng như đối với chính sách kinh tế vĩ
mô, quy hoạch đô thị và bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính và
Ủy ban Kế hoạch phát triển nhà nước (tiền thân của Ủy ban
Cải cách và phát triển quốc gia) là các cơ quan chính phủ trung
ương đã tham gia làm việc với các đối tác phát triển song
phương và đa phương.

Trung Quốc tham gia ADB năm 1986 và trở thành một
quốc gia đi vay lớn cùng với Ấn Độ (cũng bắt đầu vay từ ADB
vào năm 1986, mặc dù đây là thành viên sáng lập). Trọng tâm
các khoản cho vay của ADB ban đầu là hỗ trợ phát triển công
nghiệp ở các vùng ven biển, nhưng theo thời gian, các khoản
cho vay này đã chuyển sang phát triển giao thông và đô thị ở
các tỉnh nội địa nghèo hơn. Các hoạt động của ADB hỗ trợ xây
dựng năng lực cho các tổ chức công để phát triển, thực hiện và
vận hành các dự án công cộng; bao gồm các phương pháp hiệu
quả nhất cho đấu thầu cạnh tranh quốc tế, trao thầu và các
chính sách bảo vệ chống lại các tác động xấu với môi trường và
xã hội. Chiến lược hợp tác quốc gia của ADB với Trung Quốc
(2016-2020), phù hợp với Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, ưu tiên
chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng thể chế
cho tăng trưởng bao trùm và hợp tác khu vực.

Thái Lan

Dòng vốn ODA đóng vai trò quan trọng trong việc thúc
đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của Thái Lan. Kể từ giữa
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thập niên 1970, Nhật Bản là nhà cung cấp ODA lớn (khoảng
60-80% hỗ trợ từ các nước DAC) bằng các khoản tài trợ, hỗ trợ
kỹ thuật và các khoản vay ưu đãi. Chương trình phát triển vùng
ven Biển Đông cho thấy cách Thái Lan tận dụng thành công tài
trợ phát triển song phương và đa phương để công nghiệp hóa
(xem Hình 14.4). Chính phủ Thái Lan cũng sử dụng nguồn tài
trợ từ bên ngoài phục vụ các sáng kiến phát triển nông thôn
tổng hợp, bao gồm các chương trình thủy lợi quy mô nhỏ, tài
trợ nông thôn thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác
xã nông nghiệp, và giáo dục hướng nghiệp như trường cao
đẳng công nghiệp ở Chiềng Mai15.

Thái Lan tích cực thúc đẩy công nghiệp hóa nhờ nguồn
FDI bằng cách sử dụng hỗ trợ phát triển cho đầu tư tư nhân
huy động vốn đại chúng. Tài trợ phát triển song phương và
đa phương cùng góp phần thu hút vốn FDI16. Có một “hiệu
ứng cơ sở hạ tầng” giúp cải thiện cơ sở hạ tầng vật chất; và
một “hiệu ứng tiên phong”, theo đó viện trợ nước ngoài từ
một quốc gia sẽ thúc đẩy FDI bằng cách đưa vào các thông lệ,
quy tắc và hệ thống kinh doanh cụ thể của họ cho các quốc gia
nhận viện trợ. Theo thời gian, quốc gia đó được hưởng lợi từ
môi trường kinh doanh được cải thiện. Hiệu ứng quần tụ dựa
trên vốn đầu tư FDI, bao gồm ngành công nghiệp ô tô và phụ
tùng ô tô, đã mở rộng cơ hội việc làm chính thức, cải thiện giáo
dục ở nông thôn và thu hẹp khoảng cách thu nhập nông thôn -
thành thị.

15. Kitano, N. 2014. Japanese Development Assistance to ASEAN
Countries. In Shiraishi, T., and T. Kojima, eds. ASEAN-Japan Relations.
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

16. Kimura, H., Y. Todo, and Y. Sawada. 2010. Is Foreign Aid a
Vanguard of Foreign Direct Investment? A Gravity-Equation Approach.
World Development. 38 (4). pp. 482-497.
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Hình 14.4: Phát triển cơ sở hạ tầng
vùng ven Biển Đông của Thái Lan

Nguồn: Reproduced from Ariga, K., and S. Ejima. 2000. Post-Evaluation for ODA Loan Project -
Kingdom of Thailand: Overall Impact of Eastern Seaboard Development Program. JBIC
Review. 2 (Nov). pp. 81-115.
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Bănglađét

Ngay sau khi Bănglađét giành độc lập vào năm 1971,
ADB, WB và các nhà tài trợ song phương đã bắt đầu hỗ trợ đất
nước phát triển kinh tế - xã hội (xem Hình 14.5). Vào thập niên
1970, Bănglađét phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ nước ngoài do
thiếu nguồn lực trong nước cần thiết cho việc hình thành vốn
đầu tư: tỷ lệ tiết kiệm ở mức dưới 5% GDP17. Ban đầu viện trợ
nước ngoài dưới dạng viện trợ lương thực và sau đó chủ yếu là
viện trợ dự án. Cả viện trợ song phương và đa phương đều
đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho phát triển cơ sở
hạ tầng, đặc biệt là về năng lượng và giao thông cũng như các
chương trình và dự án phát triển xã hội đổi mới như tài chính
vi mô.

Cầu Jamuna, được ADB, WB và Nhật Bản đồng tài trợ, là
cây cầu đa năng dài nhất và lớn nhất ở Bănglađét. Cây cầu
mang theo đường ống dẫn khí đốt, đường sắt, dây cáp điện và
đường cao tốc kép hai làn. Cây cầu vừa cải thiện kết nối quốc
gia vừa là mối liên kết chiến lược đông - tây Bănglađét và giúp
giảm nghèo ở khu vực lân cận18. Mặc dù ODA là một nguồn
ngoại hối đáng kể và giúp đầu tư trong nước, nhưng tầm quan
trọng tương đối của ODA đã giảm trong thập niên qua khi các
nguồn ngoại hối khác, như xuất khẩu và kiều hối, tăng trưởng19.

17. Taslim, M. A. 2008. Governance, Policies and Economic Growth in
Bangladesh. In Islam, N., và M. Asaduzzaman, eds. A Ship Adrift: Governance
and Development in Bangladesh. Dhaka: Bangladesh Institute of Development
Studies.

18. Sawada, Y., M. Mahmud, and N. Kitano, eds. 2018. Economic and Social
Development of Bangladesh: Miracle and Challenges. London: Palgrave Macmillan.

19. Quibria, M. G., and S. Ahmad. 2007. Aid Effectiveness in Bangladesh.
MPRA Paper. No. 10299. Munich: Munich Personal RePEc Archive.
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Hình 14.5: Tài chính phát triển song phương
và đa phương chảy vào Bănglađét

(tổng giải ngân, triệu USD)

EU = Liên minh châu Âu, FDI = Đầu tư trực tiếp nước ngoài, ADB = Ngân hàng Phát triển
Châu Á.

Lưu ý: EU* bao gồm các nước thành viên EU thuộc Ủy ban hỗ trợ phát triển và các tổ chức
EU. Các tổ chức tài trợ đa phương khác bao gồm IMF, các cơ quan của Liên hợp quốc như
Chương trình Lương thực thế giới và Quỹ Phát triển quốc tế của Tổ chức các nước xuất khẩu
dầu mỏ (OPEC).
Nguồn: OECD. OECD Data. https://data.oecd.org/ (truy cập ngày 22/7/2019); và đối với dòng
vốn từ ADB: ADB Controller’s Department. Disbursements Data. Manila.

Việt Nam

Sau nhiều thập kỷ chiến tranh và thống nhất đất nước,
năm 1986, Việt Nam bắt đầu tiến trình Đổi mới, bao gồm một
loạt các chính sách kinh tế để chuyển từ nền kinh tế kế hoạch
tập trung sang nền kinh tế mang tính định hướng thị trường
hơn. Trong quá trình chuyển đổi này, các nhà tài trợ song phương
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và đa phương đều hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và các lĩnh
vực xã hội như y tế, giáo dục và phát triển nông thôn (xem Hình
14.6). Cơ sở hạ tầng vật chất đã giúp phát triển một loạt các
ngành sản xuất và cải thiện mối liên kết với chuỗi cung ứng
toàn cầu và khu vực. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã giúp
Việt Nam đạt mức thu nhập trung bình trong năm 2009.

Hình 14.6: Tài trợ phát triển song phương
và đa phương chảy vào Việt Nam

(tổng giải ngân, triệu USD)

EU = Liên minh châu Âu, FDI = Đầu tư trực tiếp nước ngoài, ADB = Ngân hàng Phát triển
Châu Á.
Lưu ý: EU* bao gồm các nước thành viên EU thuộc Ủy ban hỗ trợ phát triển và các tổ chức
EU. Trục bên phải thể hiện FDI.
Nguồn: OECD. OECD Data. https://data.oecd.org/ (truy cập ngày 22/7/2019); và đối với các
dòng vốn từ ADB: ADB Controller’s Department. Disbursements Data. Manila.

Một lượng lớn tài trợ phát triển song phương và đa
phương được kết hợp với tư vấn cải cách chính sách và nâng cao
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năng lực. Hàn Quốc là nhà cung cấp ODA quan trọng cho Việt
Nam. Từ năm 1993, Hàn Quốc đã cung cấp 2,7 tỷ USD cho Việt
Nam triển khai khoảng 60 dự án trong các lĩnh vực ưu tiên như
giao thông và cơ sở hạ tầng năng lượng, y tế, cấp thoát nước20.
Các dự án ODA này đáp ứng cả nhu cầu phát triển của Việt
Nam và các ngành công nghiệp Hàn Quốc có thế mạnh. Các đối
tác Hàn Quốc làm việc trực tiếp với các đối tác Việt Nam để
chia sẻ kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm thực hiện để tăng
cường năng lực địa phương21.

Thông qua hỗ trợ ODA, Hàn Quốc cũng hỗ trợ Việt Nam
thực hiện cơ cấu tài chính quan hệ đối tác công - tư cộng đồng
cho các dự án cơ sở hạ tầng với các công ty tư nhân Hàn Quốc.
Việt Nam là một cơ sở sản xuất và mạng lưới quan trọng cho
một loạt các công ty đa quốc gia Đông Á như Canon, LG,
Panasonic và Samsung. Các khoản đầu tư được ODA hỗ trợ
trong việc xây dựng các phần khác nhau của các hành lang Bắc -
Nam và Đông - Tây có lợi cho cả Việt Nam và các nước láng
giềng trong tiểu vùng. Kết nối cơ sở hạ tầng giúp tăng tính cơ
động và giảm chi phí vận chuyển, tăng cường hội nhập khu vực.

Trung Á

Kể từ thập niên 1990, khu vực Trung Á và Nam Kavkaz
đã bắt đầu quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế kế
hoạch tập trung sang các hệ thống kinh tế dựa trên thị trường.
Các đối tác phát triển song phương và đa phương đã hỗ trợ

20. Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 2017. Thúc đẩy giải
ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi. [tiếng Việt]. http://www.mpi.gov.vn/Pages/
tinbai.aspx?idTin=37705&idcm=188.

21. Stallings, B., and E. M. Kim. 2017. Promoting Development: The Political
Economy of East Asia Foreign Aid. Singapore: Palgrave Macmillan.
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kỹ thuật về phân tích chính sách và nâng cao năng lực, bao gồm
tự do hóa giá cả và cải cách doanh nghiệp nhà nước. Các nhà
tài trợ cũng cung cấp hỗ trợ tài chính đặc biệt để bảo đảm nhập
khẩu các mặt hàng thiết yếu và giúp giảm thiểu tác động bất lợi
từ sự gián đoạn đột ngột của dòng chảy thương mại và tài chính
sau khi Liên Xô tan rã. Đến cuối thập niên 1990, WB, ADB,
Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu và các đối tác ODA
song phương bắt đầu tài trợ cho các ưu tiên phát triển như cơ
sở hạ tầng, vốn nhân lực, nông nghiệp và phát triển nông thôn,
ngành tài chính và bảo trợ xã hội.

Một rào cản chính cho sự phát triển ở Trung Á là sự thiếu
kết nối giữa các nước láng giềng và xa hơn nữa. Chương trình
hợp tác kinh tế khu vực Trung Á (CAREC) do ADB dẫn đầu
được chính thức thành lập năm 2001 nhằm tăng cường hợp tác
và kết nối giữa các thành viên (Chương 15). Chương trình này
cung cấp nguồn tài trợ cho năng lượng xuyên biên giới và cơ sở
hạ tầng giao thông và thuận lợi hóa thương mại như hải quan.
Hiện tại, chương trình đang mở rộng phạm vi trong khuôn khổ
chiến lược dài hạn mới, CAREC 2030, bao gồm sự ổn định kinh
tế và tài chính, môi trường, nông nghiệp và nước sạch, du lịch
và phát triển nguồn nhân lực khu vực.

Thái Bình Dương

Các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương phải đối mặt với
một loạt các thách thức phát triển rất khác so với các quốc gia
khác ở khu vực châu Á đang phát triển. Các quốc gia Thái Bình
Dương đặc biệt dễ bị tổn thương vì quy mô dân số nhỏ, bị cô
lập và phân tán về mặt địa lý, thường bị các cú sốc như thiên
tai, biến đổi khí hậu và biến động đột ngột của giá lương thực
và nhiên liệu. Chi phí sản xuất và vận chuyển cao đã hạn chế
nghiêm trọng sự phát triển của khu vực tư nhân cùng với
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tiềm năng tăng trưởng do xuất khẩu và tạo ra việc làm. Các
quốc gia này cũng thiếu nguồn lực để sản xuất và cung cấp một
loạt các dịch vụ công.

Tại khu vực Thái Bình Dương, các đối tác song phương
như Ôxtrâylia, Niu Dilân và các cơ quan đa phương như ADB
và WB cung cấp hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của các quốc đảo
Thái Bình Dương. Các khoản viện trợ đã hỗ trợ xây dựng cơ sở
hạ tầng và cải thiện giáo dục, y tế và tài chính doanh nghiệp
vừa và nhỏ để thúc đẩy tăng trưởng chung. Các đối tác phát
triển giúp các quốc gia tận dụng các công nghệ, như kết nối kỹ
thuật số, khuyến khích hoạt động của khu vực tư nhân và thúc
đẩy phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động. Các đối tác cũng
ưu tiên quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
Ôxtrâylia và Niu Dilân có các chương trình lao động thời vụ ở
Thái Bình Dương, cả hai nước đều giúp giải quyết các thách
thức việc làm ở các quốc đảo và giảm bớt tình trạng thiếu hụt
lao động ở hai nước sở tại22.

14.5. Kinh nghiệm của các nhà cung cấp ODA ở châu Á

Với tư cách là những quốc gia cung cấp ODA, Nhật Bản
và Hàn Quốc chia sẻ một số đặc điểm chung khi nhấn mạnh cơ
sở hạ tầng kinh tế, các khoản vay ưu đãi mang tính hỗ trợ và ý
tưởng tự lực. Hai quốc gia này chủ yếu phản ánh kinh nghiệm
của họ trong việc sử dụng viện trợ phát triển nước ngoài để hỗ
trợ phát triển kinh tế của chính họ. Ôxtrâylia và Niu Dilân đã
trở thành các nhà cung cấp ODA quan trọng và sử dụng các

22. ADB and ILO. 2017. Improving Labour Market Outcomes in the Pacific:
Policy Challenges and Priorities. Suva: ILO. https://www.adb.org/sites/
default/files/publication/409216/improving-labour-market-outcomes-pacific.pdf.
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khoản tài trợ để hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương, đặc biệt
là trong phát triển xã hội và khu vực tư nhân. Các nhà tài trợ
mới nổi ở châu Á cũng đang trở thành nhà cung cấp tài chính
phát triển chính thức cho các nước châu Á khác.

Nhật Bản

Trong lịch sử, hỗ trợ phát triển của Nhật Bản có thể được
chia thành ba thời kỳ. Thời kỳ đầu từ giữa thập niên 1950 đến
giữa thập niên 1970. Trong thời kỳ hậu chiến, Nhật Bản bắt đầu
bồi thường và tham gia Kế hoạch Colombo năm 1954. Ngay cả
trước đó, Nhật Bản đã hỗ trợ kỹ thuật theo Chương trình đào
tạo quốc gia thứ ba (3CT) do Cơ quan hợp tác quốc tế Mỹ (ICA)
tài trợ cho các nước Đông Nam Á trong thập niên 1950. Thông
qua chương trình hỗ trợ kỹ thuật này, các chuyên gia Nhật Bản
đã được gửi đến các nước đang phát triển và các thực tập sinh
đã được đưa đến Nhật Bản.

Trong thập niên 1960, Nhật Bản đã sử dụng một hệ thống
bốn trụ cột hỗ trợ các nước đang phát triển - viện trợ, các khoản
vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật và đóng góp cho các tổ chức quốc
tế. Trong giai đoạn này, Nhật Bản đã thành lập các tổ chức cung
cấp viện trợ như Quỹ Hợp tác kinh tế ở nước ngoài (OECF)
(được thành lập năm 1961) để quản lý các khoản vay ODA (tín
dụng đồng yên). Năm 1964, Nhật Bản tham gia DAC thuộc
OECD. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) được thành
lập (kế nhiệm Cơ quan hợp tác kỹ thuật ở nước ngoài) để hỗ trợ
kỹ thuật và triển khai các hoạt động vận hành vào năm 1974.

Thời kỳ thứ hai kéo dài từ giữa thập niên 1970 đến thập
niên 1980. Sức mạnh kinh tế của Nhật Bản vào thập niên 1980
và đồng yên tăng giá sau Hiệp định Plaza năm 1985 đã dẫn đến
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các kế hoạch liên tiếp nhằm tăng gấp đôi khối lượng ODA (ví
dụ, trong 3 năm từ năm 1978). Ý tưởng là để hỗ trợ công nghiệp
hóa, thương mại và phát triển kinh tế tổng thể của các nước
châu Á sử dụng viện trợ, thương mại và FDI - hoạt động như
một gói hợp tác kinh tế toàn diện. Sự tăng trưởng lớn của ODA
Nhật Bản vào thập niên 1990 được hỗ trợ bởi ba yếu tố cơ bản:
(i) tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và tình hình tài chính lành
mạnh của Nhật Bản, (ii) thặng dư tài khoản vãng lai lớn; và (iii)
ý tưởng đóng góp cho cộng đồng quốc tế theo hiến pháp hòa
bình của Nhật Bản.

Thời kỳ thứ ba bắt đầu vào thập niên 1990. Hiến chương
ODA đầu tiên năm 1992 đã giải thích chính sách của Nhật Bản
rõ ràng hơn, trong đó, tập trung vào châu Á, mục tiêu kép là
phát triển kinh tế và môi trường, giải quyết các vấn đề toàn cầu,
nhu cầu cơ bản của con người, phát triển cơ sở hạ tầng và
nguyên tắc tự lực. Kể từ đầu thập niên 1990, vị thế của Nhật
Bản về ODA đã thay đổi. Thứ nhất, kinh tế Nhật Bản bước vào
thời kỳ tăng trưởng ấm dài hạn trong khi tình hình tài chính
xấu đi đáng kể. Thứ hai, triển vọng về thặng dư tài khoản vãng
lai rất lớn cũng đã giảm đi. Và thứ ba, Nhật Bản cảm thấy cần
tăng cường đóng góp cho cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt
động như gìn giữ hòa bình.

Những thay đổi này, cộng với phát triển tư duy toàn cầu
về viện trợ, đã thay đổi chính sách ODA của Nhật Bản từ năm
2003, từ việc tăng số lượng hỗ trợ sang bảo đảm hiệu quả và
hợp tác với cộng đồng viện trợ quốc tế. Điều lệ ODA sửa đổi
của Nhật Bản đã kết hợp an sinh con người làm nguyên tắc cốt
lõi, đặt mục tiêu giảm nghèo, tăng trưởng bền vững và giải
quyết các vấn đề toàn cầu là mục tiêu chính. Điều lệ nhấn mạnh
nhu cầu phải có sự đánh giá, gắn kết, hiệu quả viện trợ, quản
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trị và liên kết với các chiến lược của nước nhận ODA23. Năm
2015, Điều lệ hợp tác phát triển mới của Nhật Bản nhấn mạnh
sự cần thiết phải tăng cường phối hợp để phát triển bằng cách
tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển bao gồm các NGO
và khu vực tư nhân24.

Ôxtrâylia

Viện trợ chính thức của Ôxtrâylia bắt đầu từ trước Chiến
tranh thế giới thứ hai tại Papua Niu Ghinê (là lãnh thổ ủy thác
trong khuôn khổ Liên minh các quốc gia và lãnh thổ ủy thác
của Liên hợp quốc cho đến năm 1975). Viện trợ của Ôxtrâylia
tăng nhanh sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Ôxtrâylia đã đóng
góp đáng kể cho các cơ quan của Liên hợp quốc và WB, đồng
thời cung cấp viện trợ song phương, đặc biệt là hỗ trợ các quốc
đảo Thái Bình Dương. Ôxtrâylia là thành viên sáng lập của ADB
và ngày nay là cổ đông lớn thứ năm tại OCR và là nhà đóng
góp lớn thứ ba cho các nguồn tài trợ ưu đãi.

Năm 1951, Ôxtrâylia đã giúp thành lập Kế hoạch Colombo,
cung cấp khoảng 40.000 học bổng trong 35 năm cho sinh viên
từ các nước đang phát triển tham gia các chương trình học thuật
tại các tổ chức giáo dục của Ôxtrâylia. Ôxtrâylia bắt đầu thể chế
hóa việc cung cấp viện trợ, bắt đầu từ Cơ quan hỗ trợ phát triển
Ôxtrâylia (ADAA) vào năm 1974. Năm 2013, Ôxtrâylia hợp nhất

23. Akiyama, T., and T. Nakao. 2005. Japanese ODA Adapting to the
Issues and Challenges of the New Aid Environment. FASID Discussion Paper
on Development Assistance. No. 8. Tokyo: Foundation for Advanced Studies
on International Development.

24. Kato, H. 2016. Japan’s ODA 1954-2014: Changes and Continuities
in a Central Instrument in Japan’s Foreign Policy. In Shimomura, Y., J. Page,
and H. Kato, eds. Japan’s Development Assistance: Foreign Aid and the Post-2015
Agenda. London: Palgrave Macmillan.
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tổ chức kế nhiệm của ADAA, Cơ quan phát triển quốc tế
Ôxtrâylia (AusAID) vào Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT)
để liên kết chặt chẽ với viện trợ ngoại giao.

Từ năm 2004, ngân sách viện trợ của Ôxtrâylia tăng
trưởng đáng kể như là một phần của nỗ lực lưỡng đảng nhằm
tăng đáng kể đóng góp của Ôxtrâylia cho phát triển quốc tế.
Đến năm 2014, Ôxtrâylia đã trở thành nhà tài trợ song phương
lớn thứ hai cho Đông Á và Thái Bình Dương. Papua Niu Ghinê
và Inđônêxia nhận viện trợ lớn nhất từ Ôxtrâylia, tiếp theo là
Quần đảo Xôlômôn.

Niu Dilân

Niu Dilân có truyền thống về những ý tưởng tiến bộ, tiêu
biểu thông qua việc là nước đầu tiên cho phụ nữ quyền bầu cử
vào cơ quan lập pháp quốc gia năm 1893 (khi đó là thuộc địa tự
trị của Anh). Kể từ thập niên 1960, viện trợ chính thức chủ yếu
hỗ trợ ngân sách cho các quốc gia mới độc lập, đặc biệt là ở Thái
Bình Dương. Trong hai thập niên 1970 và 1980, chương trình hỗ
trợ chính thức của Niu Dilân bắt đầu cung cấp viện trợ dự án
và hỗ trợ nhân đạo. Giống như Ôxtrâylia, cấp học bổng cho sinh
viên các nước đang phát triển là một yếu tố quan trọng trong
chương trình viện trợ của Niu Dilân.

Trong những năm gần đây, viện trợ của Niu Dilân đã trở
nên tập trung hơn vào việc giúp các quốc gia đạt được sự phát
triển bền vững và giảm nghèo. Chiến lược tập trung là một đặc
tính quan trọng. Trong năm 2017, ngân sách ODA của Niu
Dilân vào khoảng 615 triệu đôla Niu Dilân25. Biến đổi khí hậu,

25. Government of New Zealand, Ministry of Foreign Affairs and
Trade. Aid & Development. https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/
our-approach-to-aid/.
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năng lượng tái tạo, kinh doanh nông nghiệp, phát triển khu vực
tư nhân, bình đẳng giới và nâng cao năng lực là những ưu tiên
viện trợ của Niu Dilân.

Về mặt địa lý, Niu Dilân tập trung ODA vào các quốc đảo
ở Thái Bình Dương, trong đó Thái Bình Dương nhận 60% ngân
sách ODA hằng năm của Niu Dilân. Các phương thức hỗ trợ
ODA dành cho khu vực Thái Bình Dương bao gồm hỗ trợ ngân
sách, đầu tư dự án ở những lĩnh vực mà Niu Dilân có thế mạnh
tương đối và xây dựng thể chế lâu dài cho các quốc đảo Thái
Bình Dương. Niu Dilân hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng phát
triển đa phương như ADB, WB và các cơ quan song phương
khác. Năm 1965, Niu Dilân tổ chức hội nghị của Ủy ban kinh
tế châu Á và Viễn Đông của Liên hợp quốc (ECAFE) và đã
thông qua nghị quyết hỗ trợ thành lập ADB. Niu Dilân trở
thành thành viên sáng lập ADB vào năm sau.

Hàn Quốc

Mặc dù đã sớm có kinh nghiệm tổ chức đào tạo kỹ thuật
cho các quốc gia đang phát triển khác, nhưng Hàn Quốc cũng
đã mở rộng hỗ trợ kinh tế trong thập niên 1980, bao gồm gửi
các tình nguyện viên hỗ trợ kinh tế và cung cấp các khoản vay
ưu đãi. Vào thập niên 1990, cấu trúc hiện tại của hệ thống ODA
của Hàn Quốc đã bắt đầu hình thành. Năm 1991, Cơ quan hợp
tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) được thành lập để cung cấp hỗ
trợ tài chính. Korea Eximbank (thành lập năm 1987) vận hành
và quản lý Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF). Hàn Quốc
gia nhập OECD năm 1996.

Năm 2004, Hàn Quốc khởi động một chương trình hợp tác
phát triển theo định hướng chính sách mang tên Chương trình
chia sẻ kiến thức (KSP) hỗ trợ các nước đang phát triển bằng
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cách chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Một ví dụ điển hình là
chương trình Saemaul Undong (Phong trào Làng mới), phiên bản
của Hàn Quốc về sự phát triển dựa vào cộng đồng với sự nhấn
mạnh vào cạnh tranh giữa các làng và huy động nguồn lực
trong nội bộ làng.

Sau khi tham gia DAC - OECD vào năm 2010, Hàn Quốc
đã tổ chức Diễn đàn cấp cao lần thứ tư về hiệu quả viện trợ tại
Busan năm 2011, mà đỉnh cao là thông qua Quan hệ đối tác
Busan vì hợp tác phát triển hiệu quả. Cuộc họp là diễn đàn bao
quát nhất từng có về hiệu quả viện trợ. Diễn đàn chính thức
thừa nhận vai trò quan trọng của các nhà tài trợ mới nổi.

Hàn Quốc cũng tích cực hợp tác với các tổ chức phát triển
đa phương. Năm 2006, Hàn Quốc thành lập Quỹ đối tác tri thức
và châu Á điện tử tại ADB để đáp ứng tình trạng “phân chia kỹ
thuật số” ngày càng mở rộng ở các nước thành viên đang phát
triển và để hỗ trợ xây dựng năng lực và chia sẻ kiến thức. Ví
dụ, tại Mianma và Udơbêkixtan, quỹ đã phát triển chiến lược
công nghệ thông tin và truyền thông cũng như các kế hoạch
hành động ưu tiên cho chính phủ điện tử và các tổ chức công.
Tại Butan và Cưrơgưxtan, quỹ đã giúp quản lý thuế với sự hỗ
trợ của công nghệ thông tin và truyền thông và các hệ thống
thông tin quản lý doanh thu.

Các nhà tài trợ mới nổi ở châu Á

Ngoài các nhà tài trợ song phương truyền thống, các nhà
tài trợ mới nổi ở châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Thái
Lan, ngày càng tích cực trong việc cung cấp tài trợ phát triển
cho các nước châu Á khác.

Trung Quốc coi hợp tác Nam - Nam là một chính sách đối
ngoại quan trọng, hỗ trợ các nước đang phát triển ở trong và
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ngoài khu vực châu Á, dựa trên kinh nghiệm phát triển của
chính mình. Hợp tác cung cấp viện trợ nước ngoài dưới dạng
các khoản tài trợ và vay ưu đãi, thông qua Ngân hàng Xuất
nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc,
tín dụng người mua xuất khẩu ưu đãi và các hình thức tài trợ
khác. Trung Quốc đã chủ động thành lập AIIB, bắt đầu đi vào
hoạt động đầu năm 2016.

Hợp tác phát triển của Ấn Độ bao gồm các hạn mức tín
dụng của Exim Bank, hỗ trợ tài trợ chính, các dự án phát triển
nhỏ, tư vấn kỹ thuật, cứu trợ thiên tai và viện trợ nhân đạo,
cùng các chương trình xây dựng năng lực.

Thái Lan cũng cung cấp viện trợ, đặc biệt là cho các nước
láng giềng đang phát triển thông qua Cơ quan hợp tác phát
triển quốc tế Thái Lan và Cơ quan hợp tác phát triển kinh tế các
nước láng giềng.

Nhiều nền kinh tế châu Á mới nổi khác - Brunây, Hồng
Công (Trung Quốc), Inđônêxia, Cadắcxtan, Malaixia, Xingapo
và Đài Loan (Trung Quốc) - hiện đang trở thành nhà tài trợ cho
một loạt các quốc gia ở châu Á và ngoài khu vực. Cùng với
Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan, các nền kinh tế này
hiện đang đóng góp cho “cánh cửa” tài trợ ưu đãi của ADB -
Quỹ Phát triển Châu Á (hiện đang hỗ trợ cho các thành viên
ADB có thu nhập thấp nhất, vì cho vay ưu đãi đã được sáp nhập
vào OCR đầu năm 2017).

Mặc dù số liệu thống kê về tài trợ phát triển chính thức từ
các nhà tài trợ mới nổi này không được liệt kê trong hệ thống
báo cáo ODA của OECD (ngoại trừ Thái Lan, báo cáo cho DAC
với vai trò một quốc gia không thuộc OECD và không thuộc
DAC), nhưng tầm quan trọng của việc tài trợ chính thức từ các
nhà tài trợ mới nổi này đã và đang gia tăng.
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14.6. Triển vọng

Ở châu Á, một số quốc gia đã hoàn tất các khoản vay ODA
và hỗ trợ từ các ngân hàng phát triển đa phương, nhưng nhiều
quốc gia vẫn sẽ cần sự hỗ trợ này trong những năm tới. Các đối
tác tài chính song phương và đa phương cũng như các quốc gia
nhận tài trợ cần hợp tác với nhau, tập trung vào các ưu tiên sau:

Thứ nhất, cần nhiều nỗ lực hơn để giải quyết các thách thức
còn tồn tại và đang nổi lên, bao gồm nghèo đói dai dẳng, gia tăng
bất bình đẳng, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, khả
năng phục hồi sau thảm họa cũng như môi trường sống bền
vững, bình đẳng giới, đô thị hóa nhanh chóng, phát triển nông
thôn và an ninh lương thực. Hoạt động trong các chương trình
nghị sự toàn cầu, như các Mục tiêu phát triển bền vững và Thỏa
thuận Paris về biến đổi khí hậu được thông qua tại Hội nghị lần
thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về
biến đổi khí hậu (COP21), có ý nghĩa rất quan trọng.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng chất lượng nên được thúc đẩy bằng
cách sử dụng các công nghệ mới. “Nguyên tắc cơ sở hạ tầng
chất lượng” được Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka năm
2019 thông qua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp
các công nghệ và bí quyết tiên tiến, chú ý bảo trì cơ sở hạ tầng
và chi phí vòng đời sử dụng, tích hợp các cân nhắc về môi
trường và xã hội, xây dựng khả năng phục hồi chống lại các mối
nguy tự nhiên, và đồng thời tăng cường quản trị vì tính bền
vững và tính minh bạch của nợ vay.

Thứ ba, hỗ trợ dành cho các nước đang phát triển nên theo
đuổi cải cách chính sách và thể chế. Những công cụ tài trợ của
các ngân hàng phát triển đa phương dựa trên chính sách đã
chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ cải cách chính sách. Hỗ trợ
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kỹ thuật và xây dựng năng lực có thể hỗ trợ cho việc chuẩn bị
dự án; quản lý khu vực công; hành động chống biến đổi khí
hậu; và các lĩnh vực như quản lý dự trữ ngoại hối, luật môi
trường, chống rửa tiền và khung pháp lý cho bình đẳng giới.

Thứ tư, tiếp tục chú ý đến hiệu quả viện trợ. Cần tăng
cường phối hợp và hợp tác giữa các quốc gia nhận, các nhà tài
trợ song phương, IMF và các ngân hàng phát triển đa phương,
trong đó có các tổ chức mới như AIIB và NDB. Bảo đảm tính
bền vững của các khoản nợ phải là một phần của công việc phối
hợp này. Điều quan trọng là phải giám sát chặt chẽ tình hình
nợ của một quốc gia và tránh cho vay vượt quá khả năng trả nợ
của quốc gia đó.

Thứ năm, cần huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân cho
tài trợ phát triển. Ngoài cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, nước
sạch và năng lượng tái tạo, khu vực tư nhân có thể hỗ trợ giáo
dục, y tế, tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như kinh
doanh nông nghiệp. Các ngân hàng phát triển đa phương nên
hỗ trợ cho tài trợ phát triển khu vực tư nhân huy động vốn đại
chúng bằng cách cải thiện môi trường đầu tư, xác định các dự
án có khả năng được ngân hàng bảo lãnh và tư vấn về quan hệ
đối tác công - tư được thiết lập hiệu quả.



CHƯƠNG 15

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC
VÀ HỘI NHẬP KHU VỰC TẠI CHÂU Á

15.1. Giới thiệu

Hợp tác và hội nhập khu vực (RCI) đề cập những chính
sách và sáng kiến của các quốc gia trong khu vực nhằm tham
gia kết nối chặt chẽ việc hợp tác kinh tế và thúc đẩy hội nhập
các nền kinh tế trong khu vực, đặc biệt thông qua đầu tư và
thương mại. RCI đóng một vai trò quan trọng trong hỗ trợ phát
triển châu Á suốt nửa thế kỷ qua, góp phần duy trì hòa bình và
ổn định của khu vực, thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu
vực, cũng như hỗ trợ cung cấp hàng hóa công cộng của khu
vực, đặc biệt là kiểm soát ô nhiễm môi trường xuyên biên giới
(ví dụ như ô nhiễm ở sông ngòi và sương mù), phòng chống
bệnh truyền nhiễm và ngăn ngừa lây lan tài chính.

RCI ở khu vực châu Á đang phát triển đã tiến triển mạnh
mẽ kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai xét về độ bao phủ quốc
gia và phạm vi hợp tác. Ban đầu, RCI được thúc đẩy do nhu cầu
bảo đảm hòa bình và an ninh của khu vực sau nhiều năm chiến
tranh và xung đột, thoát khỏi các liên kết thuộc địa trước đây,
nhưng cũng do tác động từ phía Liên hợp quốc, ban đầu thông
qua việc thành lập Ủy ban kinh tế châu Á và Viễn Đông của
Liên hợp quốc (ECAFE) vào năm 1947.
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Theo thời gian, RCI trở thành cơ sở phát triển của các quốc
gia và mở rộng sang nhiều lĩnh vực hơn, bao gồm nghiên cứu,
giáo dục và phát triển năng lực; đẩy mạnh hoạt động tài trợ;
thương mại và đầu tư; tiền tệ và tài chính; và ứng phó với những
thách thức chung của khu vực. Ngân hàng Phát triển Châu Á
(ADB) tiếp tục thúc đẩy RCI trên nhiều tiểu vùng trong khu vực.

Chương 15 bàn về sự phát triển thể chế của RCI ở châu Á
và Thái Bình Dương. Mục 15.2 đề cập các nhân tố thúc đẩy quan
trọng. Mục 15.3 báo cáo về các yếu tố dẫn đến sự phát triển của
RCI ở Đông Á và Đông Nam Á, là các tiểu vùng được hưởng
lợi nhiều nhất từ sự hợp tác và hội nhập khu vực theo hướng
thị trường. Từ đó cho thấy sự nổi lên của ASEAN là một ví dụ
thành công về RCI. Mục 15.4 xem xét RCI ở các tiểu vùng khác
nhau. Mục 15.5 thảo luận về việc thành lập ADB, một ví dụ điển
hình của RCI. Cuối cùng, mục 15.6 nhấn mạnh tương lai của
RCI, bao gồm các hiệp định thương mại tự do (FTA) tương ứng
với danh hiệu “khu vực có tính mở”, và giải quyết các thách
thức về phát triển bền vững bao trùm.

 15.2. Vì sao cần hợp tác và hội nhập khu vực?
RCI, cùng với các hoạt động của khu vực tư nhân và dựa

theo thị trường, đã thúc đẩy sự hội nhập về thương mại, đầu
tư, tài chính và các lĩnh vực khác giữa các nền kinh tế. Có nhiều
động lực và lý do khác nhau để các nước thực hiện RCI ở châu
Á và Thái Bình Dương.

Thứ nhất, RCI có thể góp phần duy trì hòa bình và ổn định
khu vực, tạo ra một môi trường có sự tin tưởng lẫn nhau, từ đó
các quốc gia có thể tăng cường hợp tác kinh tế và phụ thuộc lẫn
nhau. Nhìn lại các thập niên 1950-1970 có thể thấy đặc trưng
tiêu biểu là sự căng thẳng giữa các quốc gia. Hệ quả là, các quốc
gia cần tìm kiếm sự hợp tác về an ninh với các nước láng giềng.
Ngoài ra, một số quốc gia đã tìm cách thúc đẩy Phong trào
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Không liên kết, góp phần siết chặt hơn mối quan hệ giữa 120
quốc gia đang phát triển trong khu vực châu Á và trên thế giới.

Các nhóm theo khu vực như ASEAN, được thành lập năm
1967, có động lực ban đầu dựa trên những lo ngại về an ninh
khu vực. Khi đạt được ổn định về chính trị, an ninh dần chiếm
vị trí thứ hai sau hợp tác kinh tế. Đối với ASEAN, bước tiến
trong việc hợp tác này thể hiện qua Thỏa thuận thương mại ưu
đãi ASEAN năm 1977 và Hiệp định thương mại tự do ASEAN
năm 1992. ASEAN đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi
dưỡng niềm tin giữa các quốc gia khi Campuchia, Lào, Mianma
và Việt Nam bắt đầu cải cách theo hướng thị trường.

Thứ hai, RCI thúc đẩy các cơ hội kinh tế xuyên biên giới.
RCI tạo ra một loạt các cơ hội nhằm tăng cường hoạt động
thương mại và đầu tư bằng cách giảm các hàng rào thuế quan
và loại bỏ các trở ngại đối với thương mại tự do, thúc đẩy các
chế độ đầu tư mở và kết nối cơ sở hạ tầng giữa các quốc gia.

Hội nhập khu vực cho phép các quốc gia khai thác tính
kinh tế theo quy mô bằng cách mở rộng thị trường cho hàng
hóa và dịch vụ. Nhờ đó, có thể phân bổ nguồn lực tốt hơn vì
nguồn lực đến từ cả ngoài biên giới quốc gia, giúp giảm thiểu
chi phí và cho phép giới thiệu các sản phẩm mới, chuyển giao
công nghệ và kỹ năng. Điều này tạo điều kiện thu hẹp khoảng
cách phát triển giữa các quốc gia trong khu vực châu Á và Thái
Bình Dương, đồng thời đóng góp vào chuỗi giá trị khu vực và
toàn cầu đối với một số vùng trong khu vực.

Cũng nhờ RCI, sự hợp tác giữa các quốc gia làm giảm
thiểu rủi ro tài chính và kinh tế vĩ mô thông qua các cơ chế và
đối thoại chính sách khu vực, tăng cường sự ổn định tài chính,
biểu hiện rõ nét ở các nước Đông Á và Đông Nam Á sau cuộc
khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 và cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.
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Ngoài ra, RCI là một diễn đàn có mức ảnh hưởng ngang
nhau giữa các quốc gia, từ đó thúc đẩy các chính sách đúng đắn
về quản lý kinh tế vĩ mô một cách thận trọng, chế độ đầu tư và
thương mại mở, các quy định tài chính lành mạnh, bảo vệ môi
trường cùng quản trị và thể chế mạnh mẽ hơn.

Thứ ba, RCI cung cấp hàng hóa công cộng trong khu vực.
Các nền kinh tế khu vực ngày càng dễ bị ảnh hưởng trước một
loạt rủi ro xuyên biên giới mới phát sinh từ các vấn đề y tế và
môi trường, như lây lan bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm xuyên
biên giới và thiên tai do các hiểm họa tự nhiên xuyên biên giới
gây ra. Nhiều vấn đề trong số này cần được giải quyết không
chỉ trên phạm vi quốc gia và toàn cầu, mà còn cả trong khu vực.
RCI có thể kêu gọi hành động tập thể để giảm thiểu và thích
ứng biến đổi khí hậu.

RCI cũng cần thiết để chống lại các hoạt động bất hợp
pháp xuyên biên giới như buôn bán ma túy và rửa tiền bằng
cách phối hợp về luật pháp, chính sách, quy định, tiêu chuẩn
và/hoặc cơ chế thể chế. Những vấn đề này đòi hỏi nỗ lực tập
thể vì những hoạt động bất hợp pháp này có thể lan sang các
nước láng giềng.

Thứ tư, RCI có thể là diễn đàn khẳng định tiếng nói châu Á
mạnh mẽ hơn. Châu Á ngày càng đóng góp lớn cho nền kinh tế
toàn cầu và ngày càng có nhiều quốc gia châu Á tham gia vào
các diễn đàn toàn cầu như G201. Cần thể hiện quan điểm của
khu vực trong các cuộc thảo luận toàn cầu về chính sách kinh
tế vĩ mô, phối hợp về thuế, quy định tài chính về ngân hàng và
chứng khoán cùng các chương trình nghị sự toàn cầu như các
Mục tiêu phát triển bền vững và biến đổi khí hậu.

1. Sáu quốc gia trong khu vực là các thành viên G20 gồm: Ôxtrâylia,
Ấn Độ, Inđônêxia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
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Để sự hiện diện của châu Á đạt hiệu quả trên các diễn đàn
toàn cầu cũng như bảo đảm tầm ảnh hưởng của các quan điểm
châu Á trong các chương trình nghị sự toàn cầu, cần có sự đối
thoại chặt chẽ hơn trong khu vực để hiểu các vấn đề toàn cầu
ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực như thế nào và
châu Á có thể đóng góp vào việc thiết lập và thực hiện chương
trình nghị sự toàn cầu như thế nào.

Cuối cùng, một số diễn đàn khu vực là cơ sở để kêu gọi các
quốc gia từ bên ngoài khu vực. Ví dụ, ASEAN tạo động lực
thành lập diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
(APEC) vào năm 1989 và là cơ sở cho hợp tác của ASEAN+3
(gồm ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) vào
cuối thập niên 1990 sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á
cũng như ASEAN+6 (gồm ASEAN+3 và Ôxtrâylia, Ấn Độ và
Niu Dilân) gần đây.

Ngoài ra, ASEAN đã tạo điều kiện cho việc thành lập Diễn
đàn Khu vực ASEAN năm 1994, nơi thúc đẩy đối thoại và tham
vấn về hòa bình và an ninh với các nước ngoài khu vực ASEAN,
bao gồm nhiều quốc gia ở châu Á và Thái Bình Dương (như
Triều Tiên), Canađa, EU, Nga và Mỹ. Trong tất cả các sáng kiến
này, khuôn khổ ASEAN+ là điểm tựa cho sự hợp tác gắn kết đó.

15.3. Tiền đề của hợp tác và hội nhập khu vực ở Đông Á và
Đông Nam Á

Châu Á và Thái Bình Dương đã chứng kiến nhiều hình
thức RCI sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Vào thời điểm đó, hầu
hết các quốc gia châu Á đều đang nỗ lực gây dựng lại sau sự tàn
phá của chiến tranh. Ủy ban kinh tế châu Á và Viễn Đông
(ECAFE) của Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1947 nhằm
nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề kinh tế mà các nước đang
phát triển trong khu vực phải đối mặt. ECAFE sau này được đổi
tên thành Ủy ban kinh tế - xã hội châu Á và Thái Bình Dương
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(ESCAP), mở rộng sang các vấn đề xã hội như lao động và phát
triển con người2.

Năm 1950, Kế hoạch Colombo vì hợp tác phát triển kinh
tế Nam Á và Đông Nam Á3 được hình thành như một sáng kiến
đa phương đầu tiên của khu vực để giải quyết vấn đề tài chính
cho mục tiêu phát triển khu vực. Kế hoạch được thiết kế dưới
hình thức liên doanh hợp tác, chuyển vốn song phương và hỗ
trợ kỹ thuật từ các nước phát triển (bao gồm Ôxtrâylia, Nhật
Bản, Anh và Mỹ) đến các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á4.

Các quốc gia mới độc lập trong khu vực cũng tìm cách
phát triển nền kinh tế của họ vượt khỏi ràng buộc thuộc địa,
xây dựng bản sắc và khát vọng quốc gia, đồng thời thúc đẩy
hợp tác với các khu vực đang phát triển khác trên thế giới như
châu Phi và Mỹ Latinh. Đây là những chủ đề trọng tâm tại một
số hội nghị châu Á do các nước đang phát triển tổ chức trong
thập niên đầu hội nhập5.

Nổi bật nhất là Hội nghị Á - Phi năm 1955 tại Bandung,
Inđônêxia. Hội nghị Bandung là một dấu ấn quan trọng trong
việc đưa ra khái niệm “Thế giới thứ ba” và khu vực “Nam”.
Trong hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Á và châu Phi đã đưa ra

2. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific. 2014. Asia and the Pacific: A Story of Transformation and Resurgence.
Bangkok.

3. Sau này đổi tên thành Kế hoạch Colombo vì hợp tác phát triển kinh
tế và xã hội ở châu Á và Thái Bình Dương.

4 . Oakman, D. 2004. Facing Asia. A History of the Colombo Plan.
Canberra: The Australian National University Press.

5. Acharya, A. 2005. Why Is There No NATO in Asia? The Normative
Origins of Asian Multilateralism. Weatherhead Center for International Affairs
Working Paper Series. No. 05-05. Cambridge, MA: Harvard University.
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các nguyên tắc hợp tác, tự quyết, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau,
không xâm phạm, không can thiệp vào công việc nội bộ và bình
đẳng giữa các quốc gia6. Những nguyên tắc này đã mở đường
cho các nước đang phát triển ở châu Á hình thành Phong trào
Không liên kết năm 19617.

Năm 1954, một số quốc gia ở Đông Nam Á và Pakixtan,
cùng với Ôxtrâylia, Pháp, Anh và Mỹ, đã thành lập một tổ chức
an ninh chung khu vực mang tên Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á
(SEATO) để giải quyết vấn đề ảnh hưởng lan rộng của chủ
nghĩa cộng sản trong khu vực. Tuy nhiên, SEATO không được
sự ủng hộ tích cực của khu vực và bị giải thể vào năm 1977.

Những nỗ lực khác, như sự thành lập Hiệp hội Đông Nam Á
năm 1961 và Maphilindo (Malaixia, Philíppin và Inđônêxia)
năm 1963, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chủ yếu do căng
thẳng chính trị giữa các thành viên8. Tuy nhiên, nhờ những nỗ
lực này, ASEAN được thành lập vào năm 1967. Sự ra đời của
ASEAN là một thành công vì đạt được mục tiêu tuân thủ
nghiêm túc nguyên tắc không can thiệp và thông qua cơ chế
hợp tác không chính thức và đồng thuận giữa các quốc gia (xem
Hộp 15.1).

6. CVCE.eu. Final Communiqué of the Asian-African Conference of Bandung
Signed on 24 April 1955. http://franke.uchicago.edu/ Final_Communique_
Bandung_1955.pdf.

7. Timossi, A. J. 2015. Revisiting the 1955 Bandung Asian-African
Conference and Its Legacy. South Bulletin. 85. 15 May. Geneva: South Centre.
https://www.southcentre.int/question/revisiting-the-1955-bandung-asian-
african-conference-and-its-legacy/.

8. Acharya, A. 2014. Foundations of Collective Action in Asia: Theory
and Practice of Regional Cooperation. In Capannelli, G., and M. Kawai, eds.
The Political Economy of Asian Regionalism. Tokyo: ADB Institute and Springer.
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Hộp 15.1: Bước phát triển thành công từ ASEAN
đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được
thành lập vào năm 1967 với 5 quốc gia sáng lập là Inđônêxia,
Malaixia, Philíppin, Xingapo và Thái Lan với mục tiêu là khắc
phục vấn đề xung đột trong khu vực Đông Nam Á. Hình thức
hợp tác khu vực này dựa trên sự hợp tác không chính thức,
tạo dựng sự đồng thuận và thương lượng không đối đầu giữa
các quốc gia.

Trong thập niên đầu tiên, chương trình nghị sự của
ASEAN tập trung hầu hết vào các vấn đề chính trị và an ninh
do bối cảnh của Chiến tranh lạnh. Khi hòa bình và ổn định
dần trở lại, niềm tin lớn hơn giữa các quốc gia đã tạo điều
kiện cho hợp tác kinh tếa. Điều này thể hiện trong Tuyên bố
Hòa hợp Bali (ASEAN Concord) được thông qua tại Hội nghị
cấp cao ASEAN lần thứ nhất tại Bali năm 1976. ASEAN
Concord bắt đầu hợp tác đối với các hàng hóa cơ bản, đặc biệt
là thực phẩm, năng lượng và sản xuất công nghiệp dưới hình
thức hợp tác kỹ thuật và các thỏa thuận thương mại ưu đãib,
làm cơ sở cho các hiệp định tiếp theo như Thỏa thuận thương
mại ưu đãi ASEAN năm 1977, Khu vực thương mại tự do
ASEAN (AFTA) năm 1992, Hiệp định khung về dịch vụ
ASEAN năm 1995 và Khu vực đầu tư ASEAN năm 1998.

Cùng với các chính sách đơn phương của quốc gia để tự
do hóa thương mại và đầu tư, các khuôn khổ thương mại và
đầu tư khác của AFTA và ASEAN đã thu hút FDI và chuyển
giao tri thức, đồng thời thúc đẩy các mạng lưới sản xuất mới
nổi trong khu vực. Dữ liệu cho thấy, sau khi AFTA được
thành lập, hoạt động đa quốc gia của Mỹ ở Đông Nam Á tăng
nhanh hơn so với các quốc gia châu Á khácc.

Năm 2003, các nhà lãnh đạo ASEAN đã tán thành việc
thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN để hợp nhất ASEAN
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thành một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất nhằm tăng
khả năng cạnh tranh trên toàn cầu. Cộng đồng Kinh tế
ASEAN chính thức ra mắt vào năm 2015. Bước tiến này đòi
hỏi tiếp tục tự do hóa kinh tế; dịch chuyển lao động; và đẩy
mạnh kết nối khu vực về giao thông, năng lượng, công nghệ
thông tin và truyền thông. Mục tiêu là thu hẹp khoảng cách
phát triển giữa các thành viên và củng cố mối quan hệ bên
ngoài ASEAN. Để giải quyết các lỗ hổng tài chính trong quá
trình xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu, Quỹ cơ sở hạ tầng
ASEAN được thành lập vào năm 2011 với các khoản vốn đầu
tư từ các thành viên ASEAN và ADB.

Nỗ lực của ASEAN trong thương mại và đầu tư được
thể hiện trong khuôn khổ ASEAN+. Khuôn khổ này đã trở
thành trung tâm trong các sáng kiến khu vực có sức ảnh
hưởng hơn như ASEAN+3 (về hợp tác tài chính và tiền tệ) và
hiệp định thương mại tự do ASEAN+6 được đề xuất - Hiệp
định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)d.
a. Acharya, A. 2014. Foundations of Collective Action in Asia: Theory and Practice of
Regional Cooperation. In Capannelli, G. and M. Kawai, eds. The Political Economy of Asian
Regionalism. Tokyo: ADB Institute and Springer.
b. ASEAN. The Declaration of ASEAN Concord. Bali, Inđônêxia. 24/02/1976.
https://asean.org/?st24February1976atic_post=declaration-of-asean-concord-Inđônêxia-24-
february-1976.
c. Antras, P., and C. Foley. 2011. Regional Trade Integration and Multinational Firm
Strategies. In Barro, R., and J.-W. Lee, eds. Costs and Benefits of Economic Integration in Asia.
Oxford and New York: Oxford University Press and ADB.
d. ASEAN+6 bao gồm ASEAN+3 cùng với Ôxtrâylia, Ấn Độ và Niu Dilân.
Nguồn: McCawley, P. 2017. Banking on the Future of Asia and the Pacific: 50 Years of the Asian
Development Bank. Box 12.3. Manila: ADB; ADB website. https://www.adb.org; and Central
Asia Regional Economic Cooperation Program. https://www.carecprogram.org.

Nhằm ưu tiên cho các lĩnh vực cụ thể, các tổ chức nghiên
cứu và kỹ thuật trong khu vực đã được thành lập như Viện Công
nghệ châu Á tại Thái Lan (năm 1959) về công nghệ, Viện Nghiên
cứu lúa gạo quốc tế tại Philíppin (năm 1960) về nông nghiệp,
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Tổ chức Năng suất châu Á tại Nhật Bản (năm 1961) về năng
suất và Viện Quản lý châu Á tại Philíppin (năm 1968) về giáo
dục điều hành doanh nghiệp.

Tự do hóa thương mại bắt đầu thu hút các quốc gia trong
hai thập niên 1970 và 1980. Nhiều quốc gia có thị trường mở,
kết hợp với chi phí vận chuyển giảm trong sản xuất thuê ngoài,
đã thu hút các công ty đa quốc gia đến Đông Á và Đông Nam Á.
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán Hiệp định chung về thuế
quan và thương mại tiến triển chậm, APEC được thành lập năm
19899. Các nhà lãnh đạo đã xem APEC là một nhóm phi chính
thức hữu ích, có thể hỗ trợ Vòng đàm phán Urugoay của Hiệp
định chung về thuế quan và thương mại kết thúc vào năm 1994.

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 là một
bước ngoặt đối với khu vực Đông Á và Đông Nam Á, kết quả
là tăng cường hợp tác trong khu vực về các vấn đề tiền tệ và tài
chính, thúc đẩy các cơ chế đổi mới dựa trên các sáng kiến trước
đây như Thỏa thuận Hoán đổi ASEAN10. ASEAN+3 đã đưa ra
một số sáng kiến nhằm tăng cường khả năng ứng phó với sự

9. Các thành viên sáng lập là Ôxtrâylia, Brunây, Canađa, Inđônêxia,
Nhật Bản, Malaixia, Niu Dilân, Philíppin, Hàn Quốc, Xingapo, Thái Lan và
Mỹ. Hồng Công (Trung Quốc), Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) tham
gia năm 1991. Mêhicô và Papua Niu Ghinê tham gia năm 1993; Chilê gia
nhập năm 1994; Pêru, Nga và Việt Nam tham gia năm 1998. APEC hiện tại
có 21 thành viên.

10. Các ngân hàng trung ương và cơ quan tiền tệ của thành viên sáng
lập ASEAN, gồm Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo và Thái Lan, đã
đồng ý thiết lập thỏa thuận hoán đổi vào tháng 8/1977. Thỏa thuận Hoán
đổi ASEAN được đề ra để hỗ trợ thanh khoản cho các nước gặp vấn đề về
cán cân thanh toán (xem Asia Regional Integration Center. https://aric.adb.
org/initiative/asean-swap-arrangement). Đó là tiền thân của Sáng kiến
Chiềng Mai và Thỏa thuận về đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai.
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bất ổn tài chính, như Sáng kiến Chiềng Mai (năm 2000), một
mạng lưới các thỏa thuận về hoán đổi tiền tệ, và Sáng kiến Thị
trường trái phiếu châu Á (năm 2002) nhằm tập trung cho mục
tiêu tài chính dài hạn trong khu vực.

Các nước châu Á đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu năm 2008-2009 tốt hơn hầu hết các khu vực khác vì họ
theo đuổi các chính sách kinh tế vĩ mô một cách thận trọng, cải
cách toàn diện cơ cấu kinh tế và tài chính, tăng dự trữ ngoại hối
sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Để cùng nhau chuẩn
bị chắc chắn hơn cho các cuộc khủng hoảng trong tương lai,
ASEAN+3 đã ra mắt Thỏa thuận về đa phương hóa Sáng kiến
Chiềng Mai (CMIM) vào năm 2010 (hiện có quy mô 240 tỷ USD)
và Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO)
vào năm 2011 để giám sát các nền kinh tế tham gia CMIM, hỗ
trợ thực hiện CMIM và hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên của
CMIM (Chương 10).

15.4. Hợp tác và hội nhập khu vực tại các tiểu vùng khác
RCI phát triển với tốc độ khác nhau ở các tiểu vùng của

châu Á. Ngoài Đông Á và Đông Nam Á, các tiểu vùng khác phải
đối mặt với những thách thức về chính trị và kinh tế. Tỷ trọng
thương mại trong phạm vi các tiểu vùng này bị tụt lại phía sau
(xem Hình 15.1). Đông Á và Đông Nam Á, sau khi áp dụng các
chế độ thương mại và đầu tư mở, đã gặp những thách thức mới
cần RCI ngày càng sâu rộng, đặc biệt là trong hợp tác tài chính.

Ở Nam Á, sau một thời gian dài đấu tranh để bảo đảm sự
ổn định, hòa bình và an ninh trong tiểu vùng, tiến trình RCI đã
bị cản trở bởi những căng thẳng chính trị. Hiệp hội hợp tác khu
vực Nam Á (SAARC) được thành lập năm 198511. Hiệp hội đã

11. Ápganixtan, Bănglađét, Butan, Ấn Độ, Manđivơ, Nêpan, Pakixtan
và Xri Lanca.



666  HÀNH TRÌNH TIẾN ĐẾN THỊNH VƯỢNG CỦA CHÂU Á - CHƯƠNG 15

đưa ra các sáng kiến RCI như Thỏa thuận thương mại ưu đãi
SAARC (SAPTA) và Hiệp định Khu vực thương mại tự do Nam
Á (SAFTA) lần lượt được ký vào các năm 1993 và 2004. Tuy
nhiên, cho đến nay, các sáng kiến này vẫn chưa có sức ảnh
hưởng lớn đối với thương mại trong tiểu vùng12.

Hình 15.1: Tỷ trọng thương mại trong tiểu vùng
giai đoạn 1992-2018

(% trên tổng giá trị thương mại của tiểu vùng)

ASEAN = Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, SAARC = Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á.
Nguồn: Tính toán của ADB sử dụng dữ liệu từ IMF. Direction of Trade Statistics. https://
www.imf.org/en/Data (truy cập ngày 27/12/2019).

Trung Á, sau sự tan rã của Liên Xô vào năm 1991, đã bắt
đầu một số thỏa thuận hợp tác để phục hồi và duy trì kết nối

12. Desai, V. V. 2010. The Political Economy of Regional Cooperation
in South Asia. ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration.
No. 54. Manila: ADB.
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kinh tế. Gần đây nhất là Liên minh kinh tế Á - Âu (năm 2015),
bao gồm một liên minh hải quan13 . Những thỏa thuận này
không bao gồm tất cả các nước Trung Á và vẫn đang được xem
xét về sự tác động toàn diện đến hội nhập khu vực.

Năm 1971, Diễn đàn Nam Thái Bình Dương được khởi
xướng nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, đặc biệt về các vấn đề
thương mại và kinh tế, sau đó trở thành Diễn đàn Quần đảo
Thái Bình Dương vào năm 1999 để biểu thị tư cách thành viên
của các quốc đảo ở cả phía Bắc và Nam Thái Bình Dương14.

Các tiểu vùng Nam Á, Trung Á và Thái Bình Dương cần
tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy RCI.

Nam Á cần nâng cấp kết nối thông qua giao thông, năng
lượng và tạo thuận lợi thương mại. Điều quan trọng hơn nữa là
phải theo đuổi các cải cách quy mô lớn theo hướng thị trường
đơn phương và đa phương để tiếp tục hội nhập tiểu vùng về
mặt kinh tế và hội nhập với các tiểu vùng khác của châu Á cũng
như với nền kinh tế toàn cầu.

Trung Á cần củng cố giao thông và kết nối năng lượng cơ
bản để phát triển các hành lang kinh tế thu hút sự tham gia của
khu vực tư nhân và xây dựng chuỗi giá trị. Nhằm thúc đẩy tăng
trưởng bao trùm, các hành lang kinh tế này cần cho phép các
khu vực biên giới và vùng sâu, vùng xa lạc hậu, nông nghiệp,

13. Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực vào ngày 01/01/2015 với các
thành viên là Ácmênia, Bêlarút, Cadắcxtan, Cưrơgưxtan và Nga. Đây là nơi
giao thoa với các hiệp ước trước đây về Liên minh hải quan Á - Âu (2010) và
Không gian kinh tế Á - Âu (2012). Udơbêkixtan đang nỗ lực gia nhập Liên
minh kinh tế Á - Âu.

14. Thành viên bao gồm Ôxtrâylia, Quần đảo Cook, Maicrônêxia, Phigi,
Kiribati, Quần đảo Mácsan, Nauru, Niu Dilân, Niuê, Papua Niu Ghinê,
Xamoa, Quần đảo Xôlômôn, Tônga, Tuvalu và Vanuatu.
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các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào các chuỗi giá trị do
khu vực tư nhân dẫn dắt. Các nước Trung Á cũng nên mở rộng
hợp tác khu vực về chính sách kinh tế và cải cách cơ cấu, cùng
nhau nghiên cứu để phát triển thị trường tài chính và thị
trường vốn.

Mặc dù các quốc đảo ở Thái Bình Dương gặp nhiều thách
thức do quy mô nhỏ, khoảng cách địa lý xa xôi và tác động từ
thảm họa tự nhiên và biến đổi khí hậu, nhưng RCI có thể giúp
giảm thiểu và giải quyết những thách thức này. Ví dụ, tạo điều
kiện kết nối hàng hải và kỹ thuật số, giải quyết vấn đề sức khỏe
đại dương và quản lý tài nguyên đại dương chung, thúc đẩy du
lịch bền vững và phát triển năng lực của con người. Đại học
Nam Thái Bình Dương, thuộc sở hữu của 12 chính phủ các nước
Thái Bình Dương, được thành lập vào năm 1968 và hiện đang
quản lý một nền tảng giáo dục trực tuyến.

15.5. ADB và vai trò trong hợp tác và hội nhập khu vực

ADB thành lập năm 1966 chính là một ví dụ ban đầu của
RCI. Các quốc gia ở châu Á và Thái Bình Dương muốn có một
tổ chức hỗ trợ sự phát triển của châu Á. Họ cũng tìm cách mang
lại nguồn lực tài chính và bí quyết từ trong và ngoài khu vực
với sự giúp đỡ của các thành viên không thuộc khu vực
(Chương 14).

RCI luôn là ưu tiên hàng đầu của ADB. Điều lệ của ADB
quy định ADB phải “thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác kinh tế
trong khu vực… và góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển
kinh tế của các quốc gia thành viên đang phát triển trong khu
vực, một cách riêng lẻ và theo tập hợp”.

ADB thúc đẩy chương trình nghị sự RCI thông qua các
chương trình hợp tác tiểu vùng (xem Hộp 15.2). Chương trình
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tiểu vùng đầu tiên, Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng
Mê Công mở rộng (GMS), được thành lập vào năm 1992. Sáng
kiến này được đề ra nhằm tăng cường liên kết kinh tế sau khi
các nước tiến hành cải cách theo định hướng thị trường. Tiếp
theo Chương trình GMS là Chương trình tam giác tăng trưởng
Inđônêxia - Malaixia - Thái Lan (IMT-GT) vào năm 1993 và
sau đó là Chương trình khu vực tăng trưởng Đông ASEAN
Brunây - Inđônêxia - Malaixia - Philíppin (BIMP-EAGA) vào
năm 1994.

Năm 1997, Sáng kiến Vịnh Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ
thuật đa khu vực (BIMSTEC) ra đời nhằm hỗ trợ quan hệ kinh
tế giữa Nam Á và Đông Nam Á. Chương trình hợp tác kinh tế
khu vực Trung Á (CAREC) được chính thức ra mắt vào năm
2001 nhằm tạo thuận lợi cho liên kết thương mại, vận tải và
năng lượng sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Tại Nam Á,
Chương trình hợp tác kinh tế tiểu vùng Nam Á (SASEC) được
thành lập vào năm 2001.

Hộp 15.2: Các chương trình hợp tác tiểu vùng của ADB

Hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS):
Năm 1992, sáu quốc gia, gồm Campuchia, Lào, Mianma,
Trung Quốc (tỉnh Vân Nam), Thái Lan và Việt Nam, thành lập
Chương trình GMS. Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây
của Trung Quốc tham gia chương trình vào năm 2004. Chương
trình GMS tập trung vào: (i) tăng cường kết nối thông qua phát
triển bền vững cơ sở hạ tầng và hành lang kinh tế; (ii) cải thiện
năng lực cạnh tranh bằng cách tạo điều kiện cho việc vận
chuyển người và hàng hóa xuyên biên giới, hội nhập thị
trường và tăng cường các chuỗi giá trị; và (iii) xây dựng ý thức
cộng đồng lớn hơn thông qua các mối quan tâm chung.
Chương trình GMS đặc biệt chú trọng xây dựng các liên minh
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chiến lược, đặc biệt là với ASEAN, ASEAN+3 (ASEAN và
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và Ủy hội sông Mê Công.

Tam giác tăng trưởng Inđônêxia - Malaixia - Thái Lan
(IMT-GT): Chương trình bắt đầu vào năm 1993 là một khuôn
khổ áp dụng cho tiểu vùng nhằm thúc đẩy hợp tác và hội
nhập kinh tế. IMT-GT bao gồm 14 tỉnh ở miền Nam Thái Lan,
8 bang thuộc bán đảo Malaixia và 10 tỉnh thuộc Sumatra ở
Inđônêxia. Các mục tiêu chiến lược là (i) tạo điều kiện thuận
lợi cho thương mại và đầu tư; (ii) đẩy mạnh nông nghiệp,
công nghiệp chế biến và du lịch; (iii) tăng cường liên kết cơ
sở hạ tầng và hỗ trợ hội nhập IMT-GT; (iv) giải quyết các mối
quan tâm liên ngành như phát triển nguồn nhân lực, lao động
và môi trường; và (v) tăng cường các thỏa thuận thể chế và
cơ chế hợp tác.

Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN Brunây - Inđônêxia -
Malaixia - Philíppin (BIMP-EAGA): Chương trình BIMP-
EAGA được đề ra vào năm 1994 nhằm giải quyết bất bình
đẳng về phát triển của tiểu vùng. Chương trình bao gồm
Brunây; các tỉnh Kalimantan, Sulawesi, Maluku và West
Papua ở Inđônêxia; Sabah và Sarawak cùng với Labuan ở
Malaixia; và tỉnh Mindanao và Palawan ở Philíppin. ADB là
cố vấn phát triển vùng của BIMP-EAGA từ năm 2001.
Chương trình tập trung vào 5 trụ cột chiến lược: (i) kết nối,
(ii) một “giỏ” thức ăn, (iii) du lịch, (iv) môi trường, và (v) các
hoạt động văn hóa - xã hội và giáo dục. Mục tiêu dài hạn là
bảo đảm sự ra đời của các ngành công nghiệp phi tài nguyên.
Hợp tác BIMP-EAGA nhằm mục đích tăng cường thương
mại, du lịch và đầu tư trong và ngoài tiểu vùng, tận dụng các
nguồn lực và lợi thế hiện có của tiểu vùng.

Hợp tác kinh tế khu vực Trung Á (CAREC): CAREC
chính thức được thành lập vào năm 2001 với mục tiêu thúc đẩy
hợp tác kinh tế ở các nước Trung Á. Các thành viên ban đầu
gồm Adécbaigian, Cadắcxtan, Cưrơgưxtan, Mông Cổ, Trung Quốc
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(Khu tự trị Tân Cương; Khu tự trị Nội Mông tham gia sau đó),
Tátgikixtan và Udơbêkixtan. Ápganixtan tham gia vào năm
2005, Pakixtan và Tuốcmênixtan tham gia vào năm 2010, tạo
nên một tuyến đường Bắc - Nam dẫn ra Biển Arập qua Pakixtan.
Grudia tham gia vào năm 2016. Chương trình bao gồm quan
hệ đối tác giữa các thành viên và một nhóm các đối tác phát
triển đa phương. ADB đóng vai trò là ban thư ký của CAREC,
hoạt động từ năm 2000. CAREC tập trung vào vận tải, năng
lượng, thương mại (cả thuận lợi hóa thương mại và chính sách
thương mại) và phát triển hành lang kinh tế. Trọng tâm
chương trình được mở rộng theo chiến lược CAREC 2030,
được phê duyệt vào năm 2017, nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế và
tài chính, du lịch, nông nghiệp và nước, đồng thời phát triển
nguồn nhân lực khu vực.

Hợp tác kinh tế tiểu vùng Nam Á (SASEC): SASEC
được thành lập vào năm 2001 như một sáng kiến nằm trong
dự án, ban đầu với mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế bằng
cách đẩy mạnh kết nối xuyên biên giới và tạo thuận lợi
thương mại giữa Bănglađét, Butan, Ấn Độ và Nêpan. Xri
Lanca và Manđivơ tham gia vào năm 2014 và Mianma tham
gia vào năm 2017. Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm giao
thông, thuận lợi hóa thương mại, năng lượng và phát triển
hành lang kinh tế.
Nguồn: McCawley, P. 2017. Banking on the Future of Asia and the Pacific: 50 Years of the Asian
Development Bank. Box 12.3. Manila: ADB; ADB website. https://www.adb.org; and CAREC.
https://www.carecprogram.org.

15.6. Triển vọng

Châu Á và Thái Bình Dương áp dụng các khuôn khổ RCI
trong những năm qua để thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối
cơ sở hạ tầng và hàng hóa công cộng trong khu vực, từ đó góp
phần giúp các quốc gia theo đuổi các chính sách phù hợp và
đẩy mạnh ý thức hợp tác giữa các quốc gia.
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Trong tương lai, vẫn còn nhiều lĩnh vực mà RCI có thể
khai thác sâu hơn và đóng góp cho phúc lợi của khu vực và toàn
thế giới.

Thứ nhất, tiếp tục tự do hóa thương mại và đầu tư và thuận
lợi hóa thương mại thông qua các sáng kiến tiểu vùng và các
hiệp định đa phương. Ví dụ, hợp lý hóa và hài hòa hóa các thủ
tục biên giới hải quan của các tiểu vùng có thể tạo điều kiện
thuận lợi cho các hoạt động xuyên biên giới. Hiệp định tạo
thuận lợi thương mại của WTO, có hiệu lực vào tháng 02/2017,
là hiệp định thương mại đa phương toàn cầu gần đây nhất. Các
tiểu vùng châu Á cần tiếp tục nỗ lực thực hiện các hiệp định
mang tính toàn cầu như vậy.

Thứ hai, các FTA siêu khu vực có thể đóng vai trò nền tảng
cho hệ thống thương mại đa phương cần được chú trọng. Hiệp
định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
là những ví dụ về loại FTA này. Các FTA siêu khu vực có thể
thúc đẩy tự do hóa phù hợp với các nguyên tắc của WTO và
đơn giản hóa các vấn đề phức tạp thông qua việc nhân rộng các
FTA song phương và khu vực bằng cách hợp lý hóa các quy tắc
xuất xứ.

Thứ ba, cần củng cố cơ sở hạ tầng cứng bằng các thể chế
kết nối “mềm” để kết nối xuyên biên giới hiệu quả hơn, bao
gồm cả truyền thông kỹ thuật số. Các ví dụ ở Trung Á và GMS
bao gồm các hiệp hội đường sắt về phối hợp kích thước và an
toàn đường sắt xuyên biên giới, cũng như các trung tâm điều
phối điện năng khu vực để tối ưu truyền tải xuyên biên giới và
thúc đẩy thương mại về điện năng.

Thứ tư, cần tăng cường hợp tác trong vấn đề bảo tồn và
quản lý các tài nguyên thiên nhiên chung như sông ngòi, đại
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dương và rừng có sự đa dạng sinh học lớn. Nỗ lực tập thể là
cần thiết để đạt được các mục tiêu của Hội nghị lần thứ 21
(COP21) các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Việc quản lý các con sông
xuyên biên giới, tiên phong là Hiệp ước Nguồn nước Indus
được thỏa thuận vào năm 1960 giữa Ấn Độ và Pakixtan, đóng
vai trò rất quan trọng.

Thứ năm, tăng cường hợp tác nông nghiệp, gồm chính
sách, nghiên cứu về giống, sử dụng đất và nước. Ngoài ra, dòng
chảy nông sản xuyên biên giới ngày càng lớn mạnh đòi hỏi sự
tăng cường hợp tác với các dịch vụ thú y để giảm sự lây lan của
bệnh truyền nhiễm ở động vật, đồng thời phối hợp các tiêu
chuẩn kiểm dịch và chất lượng thực phẩm.

Thứ sáu, cần tập trung nhiều hơn vào con người. Ưu tiên
thúc đẩy du lịch bền vững trong khu vực. Các sáng kiến về tiểu
vùng có thể chia sẻ kinh nghiệm của các nước về các chính sách
liên quan đến giáo dục, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, bao phủ
chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo vệ xã hội,... Cùng với tạo
điều kiện thuận lợi cho mọi người di chuyển qua biên giới vì
công việc và du lịch, cần tăng cường hợp tác về phòng chống
các bệnh truyền nhiễm, bao gồm cả HIV/AIDS.

Cuối cùng, cần nâng tầm tiếng nói của châu Á về các vấn
đề toàn cầu. Khi các nền kinh tế cùng với người dân châu Á và
Thái Bình Dương tiếp tục phát triển, khu vực này đóng vai trò
quan trọng hơn trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, từ
vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, già hóa dân số đến các
vấn đề thương mại. Tiếng nói của châu Á phải tương xứng với
tầm quan trọng kinh tế đang gia tăng trong cộng đồng toàn cầu.
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1 Tổng dân số (giữa năm)
2 Tổng sản phẩm trong nước
3 Tốc độ tăng trưởng GDP
4 GDP bình quân đầu người
5 Tỷ trọng ngành đóng góp vào sản lượng
6 Tỷ trọng ngành đóng góp vào việc làm
7 Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
8 Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
9 Cán cân tài khoản vãng lai
10 Tỷ lệ cho vay và nợ ròng của chính phủ
11 Tổng tiết kiệm trong nước
12 Tổng tích lũy tài sản cố định gộp
13 Chi tiêu công cho giáo dục
14 Chi tiêu công cho y tế
15 Tỷ lệ nghèo
16 Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học ở cả nam giới và nữ giới
17 Tổng tỷ lệ nhập học bậc trung học ở cả nam giới và

nữ giới
18 Tổng tỷ lệ nhập học bậc đại học ở cả nam giới và nữ giới
19 Tuổi thọ khi sinh
20 Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi (U5MR)
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Phụ lục 1: Tổng dân số (giữa năm)
(triệu người)
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Phụ lục 1 (tiếp)

0,0 = giá trị thấp hơn một nửa đơn vị tính, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc,
OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp/ (truy cập ngày
23/8/2019); và ước tính của ADB.
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Phụ lục 3: Tốc độ tăng trưởng GDP
(%)
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Phụ lục 3 (tiếp)

… = không có dữ liệu, () = số âm, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. http://kidb.adb.org (truy cập ngày 16/9/2019); WB.
World Development Indicators Database. http://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019);
ước tính của ADB; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate-General of Budget,
Accounting and Statistics.
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Phụ lục 4: GDP bình quân đầu người
(giá trị đôla Mỹ thực tế năm 2010)
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Phụ lục 4 (tiếp)

…  = không có dữ liệu, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Khi không có dữ liệu ở các tiêu đề theo từng năm cụ thể, sẽ lấy dữ liệu có sẵn trong 1-2
năm gần nhất. Đối với Hồng Công (Trung Quốc) và Xri Lanca, năm 1960 là dữ liệu năm 1961.
Đối với Mông Cổ, Quần đảo Mácsan và Tônga, năm 1980 là dữ liệu năm 1981. Đối với Xamoa,
năm 1980 là dữ liệu năm 1982. Đối với Ápganixtan, năm 2000 là dữ liệu năm 2002.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. http://kidb.adb.org (truy cập ngày 16/9/2019); WB.
World Development Indicators Database. http://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019);
ước tính của ADB; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate General of Budget,
Accounting and Statistics.
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Phụ lục 7: Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ
(% GDP)
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Phụ lục 7 (tiếp)

... = không có dữ liệu, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức
hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. http://kidb.adb.org (truy cập ngày 16/9/2019); WB.
World Development Indicators Database. http://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019);
ước tính của ADB; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate-General of Budget,
Accounting and Statistics.
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Phụ lục 8: Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ
(% GDP)
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Phụ lục 8 (tiếp)

... = không có dữ liệu, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp
tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. http://kidb.adb.org (truy cập ngày 16/9/2019); WB. World
Development Indicators Database. http://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019); ước tính
của ADB; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate-General of Budget, Accounting and
Statistics.
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Phụ lục 9: Cán cân tài khoản vãng lai
(% GDP)
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Phụ lục 9 (tiếp)

... = không có dữ liệu, () = Giá trị âm, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc,
OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Đối với các nền kinh tế Trung Á, dữ liệu năm 1990 là dữ liệu năm 1992.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb/ (truy cập ngày 16/9/2019);
IMF. World Economic Outlook Databases. April 2019 Edition. https://www.imf.org/
en/Publications/SPROLLs/world-economic-utlookdatabases#sort=%40imfdate%20descending
(truy cập ngày 25/9/2019); và ước tính của ADB.
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Phụ lục 10: Tỷ lệ cho vay và nợ ròng của chính phủ
(% GDP)
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Phụ lục 10 (tiếp)

... = không có dữ liệu, () = giá trị âm, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc,
OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Khi không có dữ liệu ở các tiêu đề theo từng năm cụ thể, sẽ lấy dữ liệu có sẵn trong 1-2
năm gần nhất.
Nguồn: IMF. World Economic Outlook Databases. April 2019 Edition. https:// www.imf.org/
en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate% 20descending
(truy cập ngày 25/9/2019). Đối với Ácmênia (2000) và Quần đảo Cook (các năm 2010 và 2018):
ADB. Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb/ (truy cập ngày 16/9/2019).



698  PHỤ LỤC

Phụ lục 11: Tổng tiết kiệm trong nước
(% GDP)
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Phụ lục 11 (tiếp)

... = không có dữ liệu, () = giá trị âm, GDP = Tổng sản phẩm quốc nội, TQ = Trung Quốc,
OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb/ (truy cập ngày 16/9/2019);
WB. World Development Indicators Database. http://data.worldbank.org (truy cập ngày
02/8/2019); ước tính của ADB; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate-General of Budget,
Accounting and Statistics.
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Phụ lục 12: Tổng tích lũy tài sản
(% GDP)
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Phụ lục 12 (tiếp)

... = không có dữ liệu, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức
hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. https://kidb.adb.org/kidb/ (truy cập ngày 16/9/2019);
WB. World Development Indicators Database. http://data.worldbank.org (truy cập ngày
02/8/2019); ước tính của ADB; đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate-General of Budget,
Accounting and Statistics.
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Phụ lục 13: Chi tiêu công cho giáo dục
(% GDP)
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Phụ lục 13 (tiếp)

... = không có dữ liệu, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức
hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. http://kidb.adb.org (truy cập ngày 16/9/2019); WB.
World Development Indicators Database. http://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019);
ước tính của ADB; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate General of Budget,
Accounting and Statistics.
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Phụ lục 14: Chi tiêu công cho y tế
(% GDP)
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Phụ lục 14 (tiếp)

... = không có dữ liệu, GDP = Tổng sản phẩm trong nước, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức
hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: ADB. Key Indicators Database. http://kidb.adb.org (truy cập ngày 16/9/2019); WB.
World Development Indicators Database. http://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019);
ước tính của ADB; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Directorate General of Budget,
Accounting and Statistics.
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Phụ lục 15: Tỷ lệ nghèo
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Phụ lục 15 (tiếp)

… = không có dữ liệu, 0,0 = giá trị thấp hơn một nửa đơn vị tính, GDP = tổng sản phẩm trong nước,
TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, PPP = sức mua tương đương.
Nguồn: Theo ước tính của ADB sử dụng dữ liệu của WB. PovcalNet Database. http://
iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx (truy cập ngày 07/11/2019); và đối với Đài Loan
(Trung Quốc): Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics.



708  PHỤ LỤC

Phụ lục 16: Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học ở cả nam giới và nữ giới
(%)
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Phụ lục 16 (tiếp)

...  = không có dữ liệu, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Khi không có dữ liệu ở các tiêu đề theo từng năm cụ thể, sẽ lấy dữ liệu có sẵn trong
+/-5 năm. Đối với Trung Quốc, dữ liệu của các năm 1970 và 1980 là dữ liệu của năm 1978.
Nguồn: UNESCO Institute for Statistics (UIS). UIS Stat Database. http://data.uis.unesco.org/
(truy cập ngày 02/8/2019); ước tính của ADB; đối với Trung Quốc: National Bureau of Statistics.
China Statistical Yearbook. http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ (truy
cập ngày 02/8/2019); đối với Nhật Bản: WB. World Development Indicators. https://data.
worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019); đối với Xingapo: Government of Singapore, Ministry
of Education. Education Statistics Digest 2018; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Ministry of
Education. 2018 Education Statistical Indicators.
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Phụ lục 17: Tổng tỷ lệ nhập học bậc trung học ở cả nam giới và nữ giới
(%)
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Phụ lục 17 (tiếp)

...  = không có dữ liệu, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Khi không có dữ liệu ở các tiêu đề theo từng năm cụ thể, sẽ lấy dữ liệu có sẵn trong
+/-5 năm. Tỷ lệ có thể hơn 100% vì bao gồm cả sinh viên quá tuổi và/hoặc sinh viên quốc tế.
Nguồn: UNESCO Institute for Statistics (UIS). UIS Stat Database. http://data.uis.unesco.org/
(truy cập ngày 02/8/2019); ước tính của ADB; đối với Trung Quốc (2018) và Nhật Bản (tất cả các
năm): WB. World Development Indicators. https://data.worldbank.org (truy cập ngày
02/8/2019); đối với Xingapo: Government of Singapore, Ministry of Education. Education
Statistics Digest 2018; và đối với Đài Loan (Trung Quốc): Ministry of Education. 2018 Education
Statistical Indicators.
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Phụ lục 18: Tổng tỷ lệ nhập học bậc đại học ở cả nam giới và nữ giới
(%)
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Phụ lục 18 (tiếp)

...  = không có dữ liệu, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Lưu ý: Khi không có dữ liệu ở các tiêu đề theo từng năm cụ thể, sẽ lấy dữ liệu có sẵn trong
+/-5 năm. Tỷ lệ có thể hơn 100% vì bao gồm cả sinh viên quá tuổi và/hoặc sinh viên quốc tế.
Nguồn: UNESCO Institute for Statistics (UIS). UIS Stat Database. http://data.uis.unesco.org/
(truy cập ngày 02/8/2019); ước tính của ADB; đối với Nhật Bản: WB. World Development
Indicators. https://data.worldbank.org (truy cập ngày 02/8/2019); UIS. UIS Stat Database.
http://data.uis.unesco.org/ (truy cập ngày 07/02/2019); đối với Xingapo: Government of
Singapore, Ministry of Education. Education Statistics Digest 2018; và đối với Đài Loan (Trung
Quốc): Ministry of Education. 2018 Education Statistical Indicators.
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Phụ lục 19: Tuổi thọ khi sinh
(số năm)
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Phụ lục 19 (tiếp)

…  = không có dữ liệu, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp/ (truy cập ngày
16/9/2019).
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Phụ lục 20: Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi (U5MR)
Tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi

(số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi/1.000 ca sinh sống)
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Phụ lục 20 (tiếp)

…  =  không có dữ liệu, TQ = Trung Quốc, OECD = Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế.
Nguồn: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019. World
Population Prospects 2019. Online Edition. https://population.un.org/wpp/ (truy cập ngày
16/9/2019).
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