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ts. nguyÔn ®×nh liªm 

ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc 

 
ét trên nhiều góc độ và bình diện 
khác nhau, Trung Quốc trỗi dậy 
đã mang lại cho Việt Nam nhiều 

cơ hội trong quá trình hội nhập để phát triển. 
Tuy nhiªn, bên cạnh cơ hội nó cũng mang lại 
nhiều thách thức, đã và đang đặt ra nhiều 
vấn đề khiến chúng ta phải quan tâm. Bài 
viết này chúng tôi tập trung vào quan hệ 
thương mại Việt - Trung và vấn đề nhập siêu 
của Việt Nam từ Trung Quốc.  

1. Thực trạng nhập siêu của Việt 
Nam từ Trung Quốc  

Ngay sau khi bình thường hóa, lãnh đạo 
hai nước đã xác định nguyên tắc trong quan 
hệ kinh tế thương mại đó là: “Hai bên nhất 
trí thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong 
các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học 
kỹ thuật và văn hoá vv... theo nguyên tắc 
bình đẳng, cùng có lợi”(1). Chỉ sau đó ít lâu, 
hai bên xác định mục tiêu “thúc đẩy quan hệ 
kinh tế - thương mại giữa hai nước không 
ngừng phát triển trên cơ sở ổn định lâu 
dài”(2). Đến cuối thế kỷ trước và những năm 
đầu thế kỷ 21, lãnh đạo hai nước đặt vấn đề 
“chú trọng hiệu quả và chất lượng, hình thức 

đa dạng, cùng nhau phát triển”(3) cũng như 
“thực hiện bổ sung ưu thế cho nhau, hai bên 
cùng có lợi cùng thắng”(4). 

Trong Thông cáo báo chí chung năm 
2006, lãnh đạo hai nước lần nữa xác định rõ: 
“có biện pháp thúc đẩy phát triển cân bằng 
thương mại; cùng nỗ lực thực hiện trước thời 
hạn mục tiêu nâng kim ngạch thương mại 
giữa hai nước lên 10 tỷ USD vào năm 2010”. 

Trên tinh thần ấy, thời gian qua quan hệ 
thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng 
nhanh chóng với kim ngạch buôn bán hai 
chiều tăng từ 32,23 triệu USD năm 1991 lên 
khoảng 35 tỷ USD năm 2011. Với đà tăng 
trưởng mạnh, kim ngạch thương mại Việt - 
Trung luôn hoàn thành trước mục tiêu mà 
lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra như: Mục 
tiêu 2 tỷ vào năm 2000 (đạt trên 2,5 tỷ 
USD), 5 tỷ vào năm 2005 (năm 2004 đạt gần 
7,2 tỷ USD), 20 tỷ vào năm 2010 (năm 2008 
đạt trên 20,18 tỷ USD), 25 tỷ vào năm 2011 
(đạt trên 30 tỷ).  

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 63 năm ngày 
thành lập nước CHND Trung Hoa (01-10- 
1949 – 01-10-2012), do Trung ương Hội 
Hữu nghị Việt - Trung tổ chức, ngày 27-9-

X 
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2012 tại Hà Nội, Đại sứ Trung Quốc tại Việt 
Nam Khổng Huyễn Hựu cho biết: “Kim 
ngạch thương mại hai chiều Việt - Trung 8 
tháng đầu năm 2012 đạt 26,4 tỷ USD, 300 
triệu USD khoản vay ưu đãi Trung Quốc 
dành cho Việt Nam được từng bước thực 
hiện. Các dự án hợp tác đã thỏa thuận như 
xây dựng Khu hợp tác kinh tế thương mại 
được xúc tiến theo trình tự. Trung Quốc 8 
năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của 
Việt Nam, Việt Nam trở thành bạn hàng 
thương mại lớn thứ 5 của Trung Quốc trong 
các nước ASEAN”. 

Tuy nhiên, cùng với đó, nhập siêu của Việt 
Nam cũng tăng lên. Vì thế không đạt được 
mục tiêu “thu hẹp dần sự mất cân đối trong 
thương mại song phương” hay “cải thiện cơ 
cấu mậu dịch, thực hiện phát triển cân bằng 
mậu dịch song phương” như lãnh đạo hai 
nước đã đề ra. Tốc độ nhập siêu luôn cao hơn 
nhiều so với tốc độ tăng trưởng của xuất nhập 
khẩu nói chung và xuất khẩu của Việt Nam 
sang Trung Quốc nói riêng. 

Dùa trªn nh÷ng ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸, có 
thể nhận thÊy nhËp siªu cña ViÖt Nam tõ 

Trung Quèc trong 10 năm đầu kể từ sau khi 
hai nước bình thường hóa là thÊp, điều đó 
kh«ng phải do ViÖt Nam cã ®èi s¸ch hiÖu 

qu¶ ®èi víi hµng ho¸ Trung Quèc xuÊt siªu 

sang ViÖt Nam, mµ lµ do kim ng¹ch th−¬ng 

m¹i song ph−¬ng kh«ng lín vµ møc ®é phô 

thuéc vÒ kinh tÕ, hµng ho¸ cña ViÖt Nam víi 

Trung Quèc còng ch−a cao(5). Tæng kim 

ng¹ch b×nh qu©n hµng n¨m chØ kho¶ng vµi 

tr¨m triÖu USD. 

B−íc sang nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 
XXI, cïng víi kim ng¹ch th−¬ng m¹i song 

ph−¬ng t¨ng lªn th× ViÖt Nam ®· dÇn xuÊt 
hiÖn t×nh tr¹ng nhËp siªu lín tõ Trung 
Quèc, xu thÕ ®ã ngµy cµng trë nªn ®Ëm nÐt, 
n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr−íc. Năm 2007, 
nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc là 
9,145 tỷ USD, năm 2008 tăng vọt lên con 
số 11,16 tỷ USD, năm 2009 con số này liên 
tiếp tăng lên 11,532 tỷ USD, năm 2010 
nâng lên mức báo động 12,6 tỷ USD, bằng 
105% mức nhập siêu của cả nước (12 tỷ 
USD), năm 2011 nhập siêu từ Trung Quốc 
đã lên tới con số 13,5 tỷ USD và 7 tháng 
đầu năm 2012 nhập siêu từ Trung Quốc đã 
lên tới 8 tỷ USD(6).  

Số liệu nêu ra trên đây cho thấy, đÕn n¨m 
2012, t×nh h×nh th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc 
vÉn ch−a cã nhiÒu chuyÓn biÕn trong vÊn ®Ò 
nhËp siªu, vẫn diÔn biÕn theo chiÒu h−íng 
Trung Quèc xuÊt siªu m¹nh sang ViÖt Nam. 
Trªn thùc tÕ, kim ng¹ch th−¬ng m¹i song 
ph−¬ng cã t¨ng, nh−ng phÇn t¨ng ®ã chñ yÕu 
do t¨ng xuÊt khÈu cña Trung Quèc vµo thÞ 
tr−êng ViÖt Nam, cßn t¨ng tr−ëng xuÊt khÈu 
cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Trung Quèc lµ 
rÊt Ýt, thËm chÝ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vµo 
thÞ tr−êng Trung Quèc kh«ng nh÷ng kh«ng 
t¨ng, tr¸i l¹i cßn gi¶m ®i. 

Cũng cần nói thêm rằng, số liệu nhập siêu 
của Việt Nam nêu ra trên đây khó có thể 
chính xác, vì ngoµi con sè chÝnh thøc ®−îc 
c«ng bè tõ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn Trung 
ương tíi ®Þa ph−¬ng cña hai n−íc, cßn mét 
l−îng hµng ho¸ kh«ng nhá kh¸c ®−îc ®−a tõ 
Trung Quèc sang ViÖt Nam qua con ®−êng 
bu«n lËu. L−îng hµng ho¸ nµy th©m nhËp 
vµo ViÖt Nam ®Òu ®Æn hµng ngµy qua c¸c 
ng¶ ®−êng trªn bé, trªn biÓn(7) cả tõ tr−íc và 
sau khi hai n−íc b×nh th−êng ho¸(8).  
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 T×nh tr¹ng xuÊt siªu vµo ViÖt Nam trong 
trao ®æi th−¬ng m¹i song ph−¬ng đã biến 
Trung Quốc trë thµnh n−íc xuÊt siªu lín 
nhÊt trong c¸c n−íc vµ vïng l·nh thæ cã 
quan hÖ th−¬ng m¹i víi ViÖt Nam(9). §iÒu 
nµy ®· thu hót sù quan t©m cña ng−êi d©n, 
c¸c c¬ quan chÝnh phñ vµ c¶ giíi häc gi¶ hai 
n−íc. Cæ TiÓu Tïng - mét chuyªn gia cña 
Trung Quèc vÒ ViÖt Nam - còng ®· ®Ò cËp 
trong mét bµi viÕt, cho rằng: “Trung Quèc 
®ang xuÊt siªu qu¸ lín”(10) sang ViÖt Nam. 

§iÓm n÷a cÇn nhÊn m¹nh lµ tû lÖ nhËp 
siªu tõ Trung Quèc lu«n lín h¬n tû lÖ nhËp 
siªu cña c¶ n−íc. Tõ n¨m 2006, tû lÖ nhËp 

siªu tõ Trung Quèc t¨ng víi tèc ®é chãng 
mÆt so víi tû lÖ nhËp siªu cña c¶ n−íc (năm 
2006 là 143,3% vµ 12,7%; 2007 lµ 272,5% 
vµ 25,6%; n¨m 2008 lµ 277,5% vµ 28,8%; 
n¨m 2009 lµ 234% vµ 21,6%)(11). 

Tr−íc thùc tr¹ng ngày càng mất cân đối 
trong quan hệ thương mại, c¸c nhµ l·nh ®¹o 
hai n−íc Việt, Trung từ lâu ®· cã nh÷ng 
®éng th¸i tÝch cùc ®Ó t×m c¸ch th¸o gì vÊn 

®Ò. Trong các cuéc gÆp gì cÊp cao, l·nh ®¹o 
hai bªn ®· nhiÒu lÇn trao ®æi ®Ó t×m biÖn 
ph¸p h÷u hiÖu nh»m tõng b−íc t¨ng kim 
ng¹ch song ph−¬ng ®i ®«i víi gi¶m dÇn møc 
nhËp siªu cña ViÖt Nam. Vµo th¸ng 11 n¨m 
2005, trong chuyÕn th¨m ViÖt Nam cña 
Tæng BÝ th−, Chủ tịch Hå CÈm §µo, Thñ 
t−íng Phan V¨n Kh¶i ®· ®Ò nghÞ Trung Quèc 
t¨ng c−êng nhËp khÈu hµng ho¸ cña ViÖt 

Nam ®Ó tõng b−íc c©n b»ng c¸n c©n th−¬ng 
m¹i gi÷a hai bªn. Tæng BÝ th−, Chñ tÞch Hå 
CÈm §µo cho biÕt trong hîp t¸c vÒ th−¬ng 
m¹i, Trung Quèc sÏ cã gi¶i ph¸p nh»m ñng 
hé c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸ 
cña ViÖt Nam(12). PhÝa Trung Quèc nhÊn 

m¹nh, cã biÖn ph¸p thóc ®Èy th−¬ng m¹i 
song ph−¬ng ph¸t triÓn c©n ®èi(13). Sau ®ã, 
trong chuyÕn th¨m ViÖt Nam tõ 15 ®Õn 17-

11-2006, hai bªn ra tiÕp Tuyªn bè chung 
ViÖt Nam - Trung Quèc trong ®ã cã ®Ò cËp 
®Õn viÖc ph¶i: “Tõng b−íc c¶i thiÖn c¬ cÊu 
mËu dÞch, cè g¾ng thùc hiÖn ph¸t triÓn c©n 
b»ng vµ t¨ng tr−ëng bÒn v÷ng th−¬ng m¹i 
hai chiÒu”(14). MÆc dï cã sù nç lùc cña c¸c 
bªn, nh−ng nhËp siªu cña ViÖt Nam tõ 
Trung Quèc kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m mµ 
cßn ngµy cµng nghiªm träng h¬n. Có thể 
nhận thấy, trong quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ 
th−¬ng m¹i song ph−¬ng, ViÖt Nam lu«n ë 
thÕ bÞ ®éng, Trung Quèc ë thÕ chñ ®éng, ¸p 
®Æt lèi chơi, do vậy mÆc dï ViÖt Nam t×m 
mäi c¸ch ®Ó h¹n chÕ, nh−ng vÉn kh«ng có 
kÕt qu¶.  

2. Nguyên nhân dẫn đến nhập siêu 
của Việt Nam từ Trung Quốc 

Thứ nhất, c¬ cÊu trao ®æi hµng hóa gi÷a hai 
n−íc thÓ hiÖn rÊt râ tr×nh ®é kü thuËt, t×nh 
tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng n−íc. Với việc 
thùc hiÖn c«ng cuéc c¶i c¸ch më cöa, nÒn kinh 
tÕ Trung Quốc ®· cã b−íc tiÕn dµi trên nhiều 
lĩnh vực. Trong sản xuất hàng hóa, đất nước 
này nhanh chóng ®−îc coi lµ “c«ng x−ëng cña 
thÕ giíi”. Hµng ho¸ cña Trung Quèc xuÊt hiÖn 
kh¾p c¸c n−íc, vïng l·nh thæ trªn thÕ giíi. 

ChÝnh v× vËy trong trao ®æi th−¬ng m¹i víi 
nhiÒu n−íc, mÆc dï Trung Quèc lµ n−íc ®ang 
ph¸t triÓn, nh−ng vÉn lµ n−íc xuÊt siªu sang 
c¸c thÞ tr−êng lín nh− EU, Mü. Trong khi ®ã, 
qu¸ tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam diÔn ra chËm 
h¬n Trung Quèc, nÒn c«ng nghiÖp, c«ng 
nghÖ l¹c hËu h¬n so víi ®Êt n−íc l¸ng giÒng. 
Do vậy, cho dï ®Òu lµ n−íc ®ang ph¸t triÓn, 



  Quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt – Trung… 

Nghiªn cøu Trung Quèc sè 10(134) – 2012 43

nh−ng trong quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt - 
Trung, ViÖt Nam vÉn ph¶i nhËp khÈu hµng 
ho¸, ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp tõ 

Trung Quèc. Mèi quan hÖ nµy đẩy sự “bất 
đối xứng” trong quan hệ thương mại giữa hai 
nước ngày càng gia tăng.  

Nh×n l¹i thËp niªn ®Çu cña thÕ kû XXI, cơ 

cÊu mÆt hµng ViÖt Nam nhËp næi lªn lµ nh÷ng 

s¶n phÈm ®· qua chÕ biÕn, gia c«ng tõ Trung 

Quèc nh− hµng tiªu dïng, x¨ng dÇu, v¶i, ph©n 

bãn, s¾t thÐp, ho¸ chÊt, phô liÖu giµy dÐp, ®iÖn 

tö , vi tÝnh vµ linh kiÖn(15), m¸y mãc, thiÕt bÞ 

v.v..., xu thÕ nµy ngµy cµng næi bËt, dÉn ®Õn 

ViÖt Nam nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng ®· qua 

chÕ biÕn tõ Trung Quèc ngµy cµng t¨ng. N¨m 

2009, kim ng¹ch nhËp khÈu của Việt Nam 

nhãm hµng m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô, phô 

tïng tõ Trung Quèc ®· lên tới 4,16 tû USD 

trong tæng sè 12,67 tỷ USD tæng nhËp khÈu cña 

nhãm nµy(16). §iÒu nµy ph¶n ¸nh møc ®é phô 

thuéc cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng hµng ho¸ ®· 

qua chÕ biÕn từ Trung Quèc ngµy cµng lín. 

ChÝnh v× vËy, ¸p lùc ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp, 

chÕ biÕn, gia c«ng cña ViÖt Nam ngµy cµng 

t¨ng, và vì thế ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam 

khã c¹nh tranh nổi víi nh÷ng mÆt hµng cïng 

chñng lo¹i gi¸ rÎ, phong phó từ Trung Quốc 

trµn ngËp thÞ tr−êng của mình. Về c¬ cÊu mÆt 

hµng n«ng h¶i s¶n cña ViÖt Nam xuÊt sang 

Trung Quèc, nh×n tæng thÓ cã thÓ thÊy tÝnh phô 

thuéc vµo thÞ tr−êng Trung Quèc ngµy cµng 

t¨ng, dÉn ®Õn hiÖn t−îng hµng ho¸ ViÖt Nam bÞ 

c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc chÌn Ðp vÒ gi¸ 

c¶, l−îng hµng tiªu thô. Ch¼ng h¹n c¸c mÆt 

hµng h¶i s¶n, d−a hÊu, cao su khi xuÊt sang 

Trung Quèc th−êng gÆp ph¶i t×nh tr¹ng bÞ Ðp 

gi¸, thêi h¹n giao hµng v.v... Víi xu thÕ ph¸t 

triÓn nh− hiÖn nay, c¬ cÊu xuÊt khÈu theo m« 

h×nh ViÖt Nam cung cÊp nguyªn vËt liÖu, 

kho¸ng s¶n, Trung Quèc cung cÊp s¶n phÈm 

qua chÕ biÕn sÏ khã cã thể cải thiện ®−îc tình 
trạng nhập siêu trong thêi gian ng¾n vµ trung 

h¹n. Do vËy, muèn thay ®æi t×nh tr¹ng nhËp siªu 

tõ Trung Quèc, ViÖt Nam cÇn t×m mét m« h×nh 

ph¸t triÓn hîp lý ®Ó cã thÓ thóc ®Èy xuÊt khÈu 

sang Trung Quèc. 

Thứ hai, kh¶ n¨ng xuÊt khÈu, c¹nh tranh 

hµng ho¸ cña ViÖt Nam cßn h¹n chÕ. MÆc 

dï có nhiÒu nh©n tè thuËn lîi cã thÓ t¨ng 

c−êng thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng ho¸ cña 

ViÖt Nam sang Trung Quèc nh− : bªn c¹nh 

mét n−íc l¸ng giÒng cã thÞ tr−êng víi d©n 

sè lín nhÊt thÕ giíi; lµ thÞ tr−êng tiÒm n¨ng, 

quan träng ®èi víi nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi; 

l−îng hµng ho¸ nhËp khÈu lín; “theo tÝnh 

to¸n riªng hµng ho¸ nhËp khÈu n¨m 2009 

cña Trung Quèc ®· lªn tíi 1.005,6 tû 

USD”(17); hÖ thèng giao th«ng ®−êng s¾t, 

®−êng bé, ®−êng biÓn, ®−êng hµng kh«ng 

gi÷a hai n−íc ®ang ®−îc n©ng cÊp, t¹o ra 

mét m¹ng l−íi giao th«ng thuận lîi…, thÕ 

nh−ng sù x©m nhËp cña hµng ho¸ ViÖt Nam 

vµo thÞ tr−êng nµy d−êng nh− lµ qu¸ nhá bÐ 

so víi nhu cÇu cña mét “®Êt n−íc khæng lå”. 

Kh«ng khã ®Ó cã thÓ nhËn ra ®iÒu nµy, t¹i 
c¸c siªu thÞ, c¸c cöa hµng cña Trung Quèc, 
thËm chÝ ngay c¶ t¹i c¸c tØnh gi¸p biªn víi 
ViÖt Nam nh− Qu¶ng T©y, V©n Nam, hµng 

ho¸ ViÖt Nam rÊt hiÕm xuÊt hiÖn. NÕu xuÊt 
hiÖn, cã ch¨ng chØ lµ mét sè mÆt hµng nh− 
giµy dÐp Bitis hay cµ phª ViÖt Nam. Thùc 
tr¹ng ®ã diÔn biÕn tõ n¨m nµy sang n¨m 
kh¸c mµ kh«ng ®−îc c¶i thiÖn, kh«ng lµm 
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cho c¸c nhµ qu¶n lý, th−¬ng nh©n ViÖt Nam 
c¶m thÊy thÊt väng, buån rÇu? 

Trong khi ®ã, hµng ho¸ Trung Quèc l¹i 

trµn ngËp thÞ tr−êng ViÖt Nam, tõ nh÷ng vïng 

quª nghÌo khã ®Õn nh÷ng n¬i đô héi, thÞ 

thµnh sang träng, kh«ng n¬i ®©u, kh«ng gia 

®×nh nµo, kh«ng ng−êi d©n nµo Ýt nhÊt ®· vµ 

®ang sö dông mét vµi s¶n phÈm cã xuÊt xø tõ 

Trung Quèc. NhiÒu s¶n phÈm cña ViÖt Nam 

cïng lo¹i kh«ng c¹nh tranh næi víi hµng 

Trung Quèc phong phó, ®a d¹ng, gi¸ rÎ ®ang 

trµn ngËp t¹i thÞ tr−êng trong n−íc, dÉn ®Õn 

doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng cßn ®Êt sèng, 

ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i ®èi mÆt víi 

nhiÒu ¸p lùc, g¸nh nÆng. NhiÒu doanh nghiÖp 

th−¬ng m¹i kh¸c cña ViÖt Nam sèng ®−îc 

nhê vµo mua b¸n, lµm ¨n víi c¸c doanh 

nghiÖp Trung Quèc. Hä sang tËn Qu¶ng 

§«ng, ChiÕt Giang, Qu¶ng T©y(18) ®Ó thu mua 

hµng, nhÊt lµ quÇn ¸o, m¸y mãc víi khèi 

l−îng lín råi t×m c¸ch ®−a trë vÒ ViÖt Nam ®Ó 

ph©n phèi cho kh¾p c¸c vïng miÒn.  

Lý do ®−îc ®−a ra rÊt nhiÒu, nh−ng theo 
chóng t«i mét phÇn lµ do chÝnh b¶n th©n c¸c 

doanh nghiÖp ViÖt Nam ch−a coi träng thÞ 
tr−êng trong n−íc, thiÕu ®Çu t− thÝch ®¸ng cho 
c«ng t¸c c¶i tiÕn mÉu m·, h×nh thøc, vµ ®iÒu 
quan träng lµ c«ng t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn kü 
thuËt, c«ng nghÖ, thÞ tr−êng vµ thÞ hiÕu cña 
ng−êi d©n ®· kh«ng ®−îc t×m hiÓu, ph©n tÝch 
mét c¸ch cô thÓ, s¸t sao. Ng−êi d©n trong n−íc 
cã nhu cÇu tiªu dïng nhiÒu, nh−ng doanh 
nghiÖp l¹i kh«ng chó ý, ®Æc biÖt lµ khu vùc 

n«ng th«n nªn ®· dÉn ®Õn hiÖn t−îng trªn(19). 
ChÝnh v× vËy, sau cuéc khñng kho¶ng tµi chÝnh 
thÕ giíi năm 2008, viÖc Đảng ta nêu lên khÈu 
hiệu nh−: “Ng−êi ViÖt dïng hµng ViÖt”, ®−a 

hµng vÒ n«ng th«n ®· ®¹t ®−îc nhiÒu hiÖu qu¶ 
bÊt ngê. §iÒu nµy cho thÊy viÖc c¸c doanh 
nghiÖp ViÖt Nam cÇn tiÕp cËn víi nhu cÇu ng−êi 

d©n, ®ãn b¾t ®−îc t©m lý tiªu dïng cña ng−êi 
d©n lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó 
n©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm ngay t¹i 
thÞ tr−êng trong n−íc, c¹nh tranh ®−îc víi 

nh÷ng s¶n phẩm cïng lo¹i cña Trung Quèc. 

Mét vấn đề nữa lµ, các chi phÝ cho s¶n xuÊt 

mét s¶n phÈm cña ViÖt Nam cßn cao, ®· vµ ®ang 

lµ rµo c¶n lín cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ c¹nh 

tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam. Cã thÓ chia ra lµm 

hai lo¹i chi phÝ: chi phÝ h÷u h×nh vµ chi phÝ v« 

h×nh. Chi phÝ h÷u h×nh ®−îc cô thÓ lµ chi phÝ cho 

®Þa ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, phÝ c¶ng biÓn, b−u 

chÝnh viÔn th«ng, gi¸ ®iÖn. Tõ nh÷ng n¨m ®Çu 

thÕ kû 21 ®Õn nay, ViÖt Nam ®· cã mét vµi c¬n 

sèt vÒ gi¸ ®Êt. ChÝnh v× vËy gi¸ ®Êt ë ViÖt Nam 

®−îc coi lµ mét trong nh÷ng n¬i ®¾t ®á trªn thÕ 

giíi, cao h¬n c¶ ë nhiÒu n−íc ph¸t triÓn. ViÖc 

thuª ®Êt, gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó x©y dùng nhµ 

m¸y s¶n xuÊt ë ViÖt Nam, nhÊt lµ nh÷ng n¬i 

thuËn tiÖn giao th«ng, gÇn thµnh phè lín khiÕn 

doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t− vµo l−îng vèn lín. 

Ngoµi ra, c¸c chi phÝ nh− vËn chuyÓn, phÝ c¶ng 

biÓn, ®iÖn tho¹i còng cao gÊp 2 - 3 lÇn so víi 

n−íc cã møc gi¸ trung b×nh trong khu vùc(20). 

Lo¹i phÝ v« h×nh lµ c¸c chi phí tiªu cùc(21). PhÝ 

tiªu cùc kh«ng ®−îc l−îng ho¸ mét c¸ch cô thÓ 

lµ bao nhiªu tõ khi s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm cho 

®Õn khi b¸n ®Õn tay ng−êi tiªu dïng, nh−ng nh×n 

chung, ®ã lµ c¸c lo¹i phÝ liªn quan ®Õn bÊt cø lÜnh 

nµo cÇn ph¶i b«i tr¬n ®Ó cho c«ng viÖc ®−îc gi¶i 

quyÕt nhanh chãng (h¶i quan, thuÕ, ®Êt ®ai, giao 

th«ng, v.v…). 

 VÒ phÝa Trung Quèc, víi lîi thÕ thÞ 
tr−êng lín, c«ng x−ëng cña thÕ giíi, nhiÒu 
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lo¹i hµng ®−îc ®Çu t− s¶n xuÊt quy m« dÉn 
tíi gi¸ thµnh rÎ so víi sè l−îng s¶n xuÊt. 
TÝnh chuyªn nghiÖp cña c¸c doanh nghiÖp 
Trung Quèc thÓ hiÖn ë chç, hä cùng nhau 
tËp trung vµo mét khu vùc (khu chuyªn 
doanh) ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt cïng mét lo¹i 
hµng, chẳng h¹n cã nh÷ng vïng nh− ¤n 
Ch©u, l−îng s¶n xuÊt cµ v¹t chiÕm tíi 80% 
cµ v¹t cña thÕ giíi. §−¬ng nhiªn trong cuéc 
®ua, víi lîi thÕ vÒ hµng gi¸ rÎ, c¹nh tranh 
cña hµng ho¸ Trung Quèc cã lîi thÕ h¬n 
nhiÒu so víi nh÷ng mÆt hµng ViÖt Nam s¶n 
xuÊt ngay t¹i thÞ tr−êng trong n−íc. 

Thứ ba, nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, 

nguyªn vËt liÖu, phô liÖu trong n−íc t¨ng 

cao, phô thuéc vµo n−íc ngoµi. C¸c mÆt hµng 

thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu, phô liÖu nhËp tõ 
Trung Quèc lµ nh©n tè chÝnh ®Èy t×nh tr¹ng 
nhËp siªu cña ViÖt Nam tõ Trung Quèc t¨ng 
lªn. Cïng víi c«ng cuéc ®æi míi, h−íng tíi 
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµo n¨m 2020, 

ViÖt Nam ph¶i ®Çu t− nhiÒu dù ¸n liªn quan 
®Õn c¬ së h¹ tÇng nh− nhiÖt ®iÖn, thuû ®iÖn, 
läc dÇu, x©y dùng cÇu cèng, nhµ cao tÇng, 
v.v… ®Ó phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt ngµy 
cµng t¨ng. §i theo ®ã lµ nhu cÇu vÒ nguyªn 
vËt liÖu, thiÕt bÞ, m¸y mãc dïng cho nh÷ng 
c«ng tr×nh nµy rÊt lín, vµ mét phÇn lín trong 
sè ®ã ®−îc nhËp tõ Trung Quèc. §©y lµ 
nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn nhËp siªu cña 

ViÖt Nam tõ Trung Quèc t¨ng cao(22). C©u 
hái ®ặt ra lµ v× sao c¸c c«ng tr×nh cña ViÖt 
Nam l¹i nhËp khÈu c¸c nguyªn vËt liÖu, thiÕt 
bÞ tõ Trung Quèc mµ kh«ng ph¶i tõ n−íc 
kh¸c cã nÒn c«ng nghiÖp, c«ng nghÖ ph¸t 
triÓn h¬n. Vấn đề này có thể xuất phát từ: 
Một là, thËp niªn ®Çu cña thÕ kû XXI ®Õn 
nay, nhiÒu c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nÆng lo¹i 

lín cña ViÖt Nam nh− nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, 
thuû ®iÖn, xi m¨ng, x©y dùng c«ng tr×nh cÇu 
®−êng phÇn lín do c¸c doanh nghiÖp Trung 

Quèc nhËn tæng thÇu (EPC)(23). Nh÷ng doanh 
nghiÖp Trung Quèc thùc hiÖn ph−¬ng thøc 
mµ hä ®· ¸p dông t¹i nhiÒu n¬i kh¸c trªn thÕ 
giíi lµ sö dông c¸c s¶n phÈm cña Trung 
Quèc, thËm chÝ hä cßn ®−a c¶ c«ng nh©n, b¶o 
vÖ ng−êi Trung Quèc sang ViÖt Nam. Nh÷ng 
c«ng tr×nh lín như các dù ¸n về ®iÖn vµi tr¨m 
triÖu USD/dù ¸n(24), kinh phÝ bá ra nhËp khÈu 
m¸y mãc thiÕt bÞ lµ kh«ng nhá; hai là, t¹i 

nhiÒu c«ng tr×nh do c¸c doanh nghiÖp ViÖt 
Nam thùc hiÖn, vì nhiÒu lý do nªn mét sè 
doanh nghiÖp ViÖt Nam khã cã ®ñ ®iÒu kiÖn 
®Ó nhËp nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c n−íc 
ph−¬ng T©y, do vËy chuyÓn nhu cÇu sang nhập 
thiết bị víi giá c¶ phï hîp h¬n, kh«ng ai kh¸c 
Trung Quèc ®¸p øng ®−îc nhu cÇu nµy. ChÝnh 
v× vËy, m¸y mãc, thiÕt bÞ cña Trung Quèc cung 
cÊp cho ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng. §iÒu nµy 

®ång nghÜa víi viÖc ®Èy c¸n c©n nhËp khÈu tõ 
Trung Quèc t¨ng cao; ba là, bªn c¹nh viÖc 
nhËp khÈu thiÕt bÞ m¸y mãc, nh÷ng mÆt hµng 
c«ng nghiÖp phô trî, ho¸ chÊt, thøc ¨n gia sóc 
tõ Trung Quèc chiÕm mét tû lÖ kh«ng nhá 
trong l−îng hµng nhËp siªu cña ViÖt Nam tõ 
Trung Quèc. Nguyªn nh©n lµ do c¸c doanh 
nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi 
vµo ViÖt Nam Ýt chó ý ®Õn x©y dùng nh÷ng 

ngµnh c«ng nghiÖp phô trî mµ th−êng coi viÖc 
sö dông gi¸ nh©n c«ng rÎ cña ViÖt Nam ®Ó 
biÕn ViÖt Nam trë thµnh n¬i gia c«ng chÕ xuÊt 
c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña hä, nhËp khÈu 
nguyªn vËt liÖu tõ n−íc ngoµi gia c«ng chÕ t¹o 
sau ®ã xuÊt ®i c¸c n−íc kh¸c, ®iÓn h×nh lµ c¸c 
lÜnh vùc nh− giµy dÐp, may mÆc, ph©n bãn, c¸c 
mÆt hµng phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh− 



nguyÔn ®×nh liªm 
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ph©n bãn, gièng c©y, thøc ¨n cho gia sóc, 
v.v…, kh«ng thÓ phñ nhËn lµ nh÷ng ngµnh nµy 
®· mang vÒ cho ViÖt Nam kim ng¹ch xuÊt 

khÈu rÊt lín, mang l¹i nhiÒu ngo¹i tÖ vÒ cho 
ViÖt Nam, thÕ nh−ng mét nghÞch lý ®¸ng buån 
còng ®ang diÔn ra lµ l−îng tiÒn ®Ó nhËp nh÷ng 
mÆt hµng nµy còng rÊt lín. Thùc chÊt ViÖt 
Nam chØ thu ®−îc rÊt Ýt tõ viÖc xuÊt khÈu 
nh÷ng s¶n phÈm trªn. LÊy vÝ dô, víi ngµnh dÖt 
may, giµy da lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ 
lùc cña ViÖt Nam, nh−ng gi¸ trÞ nhËp khÈu 
nguyªn phô liÖu ®· chiÕm tû lÖ cao trong tæng 

kim ng¹ch xuÊt khÈu. NhiÒu c«ng ty may lín 
cña ViÖt Nam trong khi lµm hµng xuÊt khÈu 
hay tiªu thô néi ®Þa ®Òu ph¶i chÞu chi phèi cña 
thÞ tr−êng nguyªn liÖu quèc tÕ bëi cã ®Õn 80% 
nguyªn liÖu sö dông lµ nhËp ngo¹i(25). §iÒu nµy 
gi¶i thÝch t¹i sao khi t¨ng xuÊt khÈu th× nhËp 
siªu còng t¨ng cao. Nãi tãm l¹i, trong lÜnh vùc 
c«ng nghiÖp phô trî, ViÖt Nam vÉn cßn cã 
nh÷ng kho¶ng trèng, thiÕu sù ®Çu t− vµ quan 

t©m hç trî tõ chÝnh quyÒn, sù cè g¾ng tõ doanh 
nghiÖp(26).  

Thứ tư, thiÕu hiÓu biÕt vÒ thÞ tr−êng 
Trung Quèc. C¸c nhµ t− t−ëng cæ ®¹i Trung 

Quèc ®· cã c©u nãi “biÕt ng−êi biÕt ta, tr¨m 
trËn tr¨m th¾ng”. T− t−ëng nµy xuyªn suèt 
trong qu¸ tr×nh lµm ¨n cña ng−êi Trung 
Quèc víi bªn ngoµi. NhiÒu doanh nghiÖp 
Trung Quèc khi lµm ¨n víi ViÖt Nam ®· 

quan t©m t×m hiÓu kü vÒ thÞ tr−êng ViÖt 
Nam. Hä n¾m b¾t ®−îc nh÷ng nhu cÇu, 
nh÷ng thay ®æi, xu h−íng vËn ®éng cña thÞ 
tr−êng ViÖt Nam, t©m lý ng−êi mua hµng… 

Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp, bé ngµnh 
cña ViÖt Nam hÇu nh− ch−a h×nh thµnh c¸c 
hÖ thèng khai th¸c nhiÒu th«ng tin cã gi¸ trÞ 

vÒ nhu cÇu hµng ho¸, thÞ tr−êng, luËt ph¸p, 
quy ®Þnh liªn quan cña Trung Quèc. Điều đó 
ph¶n ¸nh c¸ch lµm viÖc, nhËn thøc vµ t− duy 

cña chóng ta vÉn cßn chËm ch¹p, ch−a b¾t 
kÞp víi sù biÕn ®éng m¹nh mÏ ®ang x¶y ra 
nhanh chãng trªn thÕ giíi. ChÝnh v× vËy, 
trong trao ®æi th−¬ng m¹i víi phÝa Trung 
Quèc, nhÊt lµ trong bu«n b¸n mËu dÞch biªn 
giíi, doanh nghiÖp ViÖt Nam th−êng bÞ 
®éng, kh«ng xoay xë kÞp khi phÝa Trung 
Quèc dïng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó h¹n 
chÕ nh÷ng mÆt hµng mµ hä muèn h¹n chÕ 

nhËp khÈu. §iÓn h×nh lµ t×nh tr¹ng do kh«ng 
n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh, v¨n b¶n liªn quan 
®Õn xuÊt nhËp khÈu cña chÝnh quyÒn Trung 
−¬ng vµ cña c¸c ®Þa ph−¬ng Trung Quèc, nªn 
trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc hµng ho¸ nh− n«ng 
s¶n phÈm (d−a hÊu, cao su) cña ViÖt Nam xuÊt 
sang Trung Quèc lu«n gÆp khã kh¨n víi nh÷ng 
lý do kh«ng ®ñ giÊy tê, kh«ng thùc hiÖn ®óng 
c¸c yªu cÇu cña c¸c c¬ quan h¶i quan, kiÓm 

dÞch cña Trung Quèc. T×nh tr¹ng trªn kÐo dài tõ 
n¨m nµy qua n¨m kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp, 
c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÉn ch−a t×m ra ®−îc 

mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt. 

Thứ năm, t©m lý ng−êi mua hµng ®ãng 
vai trß quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n 
phÈm, t©m lý nµy t¹i mçi vïng miÒn, khu 
vùc, ®Êt n−íc l¹i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng, 
kh¸c nhau, mang nh÷ng ®Æc thï cña tõng 

vïng, miÒn. Ch¼ng h¹n, t©m lý ng−êi mua 
hµng Hµn Quèc ®a sè muèn sö dông c¸c s¶n 
phÈm do c¸c doanh nghiÖp trong n−íc hä s¶n 
xuÊt ®−îc, v× có sù vËn ®éng cña ChÝnh phñ 

khuyÕn khÝch “ng−êi Hµn Quèc dïng hµng 
Hµn Quèc”, vµ còng bëi t©m lý ng−êi d©n 
muèn thÓ hiÖn tinh thÇn yªu n−íc, thÓ hiÖn 
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niÒm tù hµo d©n téc khi hä dïng hµng Hµn 
Quèc. Cßn ë ViÖt Nam, trong thêi ®¹i c«ng 
nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nhanh nh− hiÖn 

nay, sù n¾m b¾t nh÷ng c«ng nghÖ míi, xu 
thÕ míi cña thÕ giíi trë nªn ®¬n gi¶n, t©m lý 
ng−êi d©n trë nªn cëi më h¬n, mét sè ng−êi 
trong sè hä s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó mua nh÷ng 
mÆt hµng xa xØ tõ n−íc ngoµi nh− « t«, r−îu 
ngo¹i. Bªn c¹nh ®ã lµ t©m lý “sÝnh ngo¹i”, 
thÝch ph« tr−¬ng h×nh thøc, mét c¨n bÖnh ®· 
¨n s©u vµo t©m lý cña mét bé phËn ng−êi 
d©n, ®iều đó gi¶i thÝch v× sao cã t×nh tr¹ng 

s÷a trÎ em nhËp khÈu tõ n−íc ngoµi, trªn thÕ 
giíi cã xu h−íng gi¶m gi¸, trong khi ®ã ë 
ViÖt Nam mçi ngµy mét ®¾t mµ vÉn ®−îc 
tiªu thô tèt. Hay nh− tr−êng hîp xe m¸y 
“hµng nh¸i” cña Trung Quèc sö dông c¸c tªn 
gäi gÇn gièng nh− cña c¸c h·ng xe tªn tuæi 
n−íc ngoµi ®· x©m nhËp m¹nh vµo ViÖt 
Nam, ®Æc biÖt t¹i c¸c thÞ tr−êng n«ng th«n 
giai ®o¹n nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI. 
C¸c s¶n phÈm nµy chÊt l−îng kÐm xa so víi 
hµng chÝnh h·ng, nhiÒu tr−êng hîp ng−êi sö 
dông xe ®ang ®i th× bÞ gÉy khung xe, háng 
hãc th−êng xuyªn g©y nguy hiÓm cho ng−êi 
sö dông, thÕ nh−ng l−îng xe m¸y tiªu thô t¹i 
thÞ tr−êng ViÖt Nam kh«ng gi¶m. Hoµn toµn 
dÔ hiÓu lµ c¸c doanh nghiÖp Trung Quèc ®· 
n¾m rÊt râ t©m lý, v¨n ho¸, së thÝch cña 
ng−êi ViÖt Nam. Hä biÕt r»ng, nhiÒu ng−êi 

ViÖt Nam mÆc dï cã Ýt tiÒn, nh−ng vÉn muèn 
sö dông nh÷ng s¶n phÈm cã tªn gäi cña c¸c 
h·ng lín, cã uy tÝn. ViÖc sö dông nµy d−êng 
nh− lµ t¹o c¶m gi¸c cho ng−êi sö dông ®−îc 
“t«n cao” m×nh h¬n so víi ng−êi kh¸c. ChÝnh 
nh÷ng t©m lý nh− trªn lµ mét trong nh÷ng 
nguyªn nh©n dÉn ®Õn nhËp siªu cña ViÖt 
Nam víi bªn ngoµi, nhÊt lµ tõ Trung Quèc 

gia t¨ng mét c¸ch ®¸ng kÓ. Mét ®iÓm n÷a 
cïng cÇn ph¶i ph©n tÝch, lµm râ, đã lµ vÊn ®Ò 
c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, nhÊt lµ c¸c doanh 

nghiÖp nhµ n−íc thÝch mua c¸c s¶n phÈm cña 
Trung Quèc. Mét ®iÒu dÔ hiÓu lµ khi cã nhu cÇu 
mua s¾m, nhiÒu l·nh ®¹o doanh nghiÖp lo¹i nµy 
®−îc c¸c ®èi t¸c “ch¨m sãc” mét c¸ch chu ®¸o, 
®−îc ®−a sang tËn n¬i th¨m quan nhµ m¸y, m« 
h×nh s¶n xuÊt vµ ®−îc thªm nhiÒu thø “v« h×nh” 
kh¸c n÷a mµ ng−êi bªn ngoµi kh«ng thÓ biÕt 
®−îc. V× vËy mµ cã nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc 
cung cÊp cho nhµ m¸y ®−êng, xi m¨ng lß ®øng 

chuyÓn vÒ ViÖt Nam ®· lµ c«ng nghÖ cña vµi 
chôc n¨m tr−íc nªn kh«ng thÓ vËn hµnh ®−îc 
mµ chØ ®¾p chiÕu chê ®em b¸n s¾t vôn. ViÖc 
nhËp khÈu nh÷ng lo¹i c«ng nghÖ nµy kh«ng chØ 
lµm thÊt tho¸t vèn, tµi s¶n nhµ n−íc mµ cßn lµ 
nguyªn nh©n khiÕn t×nh tr¹ng nhËp siªu t¨ng 

m¹nh. 

Thứ sáu, mét sè h¹n chÕ tõ hµng rµo kü 

thuËt. Sau khi gia nhËp WTO (2001), Trung 

Quèc ®· cã qu¸ nhiÒu kinh nghiÖm trong 

viÖc sö dông hµng rµo kü thuËt ®Ó h¹n chÕ 

nhËp khÈu tõ bªn ngoµi. §©y còng chÝnh lµ 

lý do mµ Trung Quèc bÞ c¸c n−íc kh¸c dïng 

nhiÒu h×nh thøc Ðp buéc ph¶i níi láng h¬n 

n÷a viÖc më cöa thÞ tr−êng. ThËm chÝ trong 

nhiÒu tr−êng hîp c¸c ®èi t¸c cña Trung Quèc 

®· dïng nh÷ng biÖn ph¸p tr¶ ®òa kh¸c nhau. 

Tr−êng hîp ®èi víi ViÖt Nam còng kh«ng 

ph¶i lµ ngo¹i lÖ. Trong qu¸ tr×nh hîp t¸c 

th−¬ng m¹i víi Trung Quèc, mét sè mÆt 

hµng cña ViÖt Nam vÉn bÞ ¸p thuÕ, hoÆc bÞ 

¸p nh÷ng quy ®Þnh kh¸c lµm cho khã x©m 

nhËp vµo thÞ tr−êng Trung Quèc(27). ChÝnh 

s¸ch cña Trung Quèc cã thÓ hiÓu lµ nh÷ng 

mÆt hµng mµ Trung Quèc ®ang cã nhu cÇu 
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nh»m phôc vô  s¶n xuÊt nh− tµi nguyªn 

kho¸ng s¶n, th× Trung Quèc ®¸nh thuÕ nhËp 

khÈu rÊt thÊp, t¹o ra nh÷ng −u ®·i cho doanh 

nghiÖp nhËp khÈu vµ nh÷ng mÆt hµng mµ 

Trung Quèc muèn thóc ®Èy sang ViÖt Nam, 

còng th−êng ®−îc h−ëng nhiÒu −u ®·i(28). Nh×n 

chung, chÝnh s¸ch cña Trung Quèc ®èi víi c¸c 

mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu th−êng linh ho¹t, 

thay ®æi theo nhu cÇu s¶n phÈm vµ thêi gian. 

Do vËy ®iÒu quan träng lµ c¸c doanh nghiÖp 

cña ViÖt Nam ph¶i n¾m ch¾c th«ng tin, còng 

nh− nh÷ng kiÓu kinh doanh cña ng−êi Trung 

Quèc ®Ó tõ ®ã h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng chi phÝ 

ph¸t sinh, nh÷ng khã kh¨n, v−íng m¾c khi lµm 

¨n víi doanh nghiÖp Trung Quèc. 

3. Dự báo về tình hình thương mại Việt 
- Trung 10 năm tới 

Mười năm tới, cán cân thương mại Việt - 
Trung thế nào,Việt Nam sẽ áp dụng nhiều 
biện pháp để giảm nhập siêu từ Trung Quốc 
tiến tới cân bằng cán cân thương mại, hay tiếp 
tục lún sâu vào vòng nhập siêu, đây thực sự là 
vấn đề cần suy ngẫm. Tõ các luËn chøng về 
những nguyên nhân dẫn tới nhập siêu của 
Việt Nam từ Trung Quốc được phân tích trªn 

đây cũng như những diễn biến mới của bối 
cảnh thế giới, khu vực, tình hình Trung Quốc, 
Việt Nam, cã thÓ dù b¸o vấn đề nhập siêu của 
Việt Nam sÏ diÔn ra mét trong số c¸c khả 
năng sau đây. 

 Khả năng thø nhÊt: Nếu 10 năm tới, 
quan hÖ ViÖt - Trung ph¸t triÓn theo chiÒu 

h−íng như hiÖn nay, Trung Quèc vẫn tiếp 
tục t¸c ®éng m¹nh, chi phèi ®Õn viÖc ho¹ch 

®Þnh chÝnh s¸ch ®èi néi, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i 

cña ViÖt Nam; ngµy cµng lòng ®o¹n nÒn kinh 

tÕ ViÖt Nam, cét chÆt nÒn kinh tÕ ViÖt Nam 

vµo Trung Quèc; ngµy cµng gây sức ép nh»m 
tuyªn bè chñ quyÒn ®èi víi Tr−êng Sa vµ 

phÇn lín BiÓn §«ng, tiÕp tôc ph¶n ®èi c¸c 

n−íc hîp t¸c víi ViÖt Nam th¨m dß, khai 

th¸c dÇu khÝ trªn vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ cña 

ViÖt Nam, và tiếp tục xua đuổi, bắt bớ ngư 
dân Việt Nam khai thác thủy hải sản trên 
vùng biển chủ quyền của mình, v.v… thì khả 
năng phát triển của quan hệ thương mại Việt 
- Trung 10 năm tới vẫn giữ nguyên trạng. 
Vấn đề nhập siêu của Việt Nam từ Trung 
Quốc tiếp tục tăng theo đà tăng trưởng của 
cán cân thương mại hai nước. Điều đó xuất 
phát từ: Thứ nhất, tính “bất đối xứng” trong 
cơ cấu trao đổi hàng hóa Việt - Trung ngày 
càng gia tăng, đến năm 2015 khi ACFTA có 
hiệu lực đối với Việt Nam, cạnh tranh trong 
trao đổi hàng hóa ngày càng khốc liệt, hàng 
hóa Việt Nam khó có thể đứng vững trên thị 
trường nội địa và thị trường Trung Quốc khi 
thuế suất các mặt hàng hầu hết bằng không, và 
do đó viÖc tiÕn hµnh nh÷ng ph−¬ng thøc t¨ng 

c−êng xuÊt khÈu vµo Trung Quèc, gi¶m nhËp 

khÈu hµng tõ Trung Quèc kh«ng thÓ thùc hiÖn, 

Việt Nam vẫn là thị trường để hàng hóa Trung 
Quốc thâm nhập tràn lan. Thø hai, ViÖt Nam 

vµ Trung Quèc ®Òu lµ thµnh viªn cña WTO, 

hai n−íc ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c 

ch−¬ng tr×nh cña khu mËu dÞch tù do 

ASEAN - Trung Quèc “Ch−¬ng tr×nh thu 

ho¹ch sím”, tiến tới thực hiện c¸c hiÖp ®Þnh 

dÞch vô th−¬ng m¹i, hiÖp ®Þnh ®Çu t− trong 

khu«n khæ ACFTA, nh÷ng mÆt hµng n«ng 

h¶i s¶n ph¶i c¹nh tranh víi hµng Trung Quèc 

gi¸ rÎ vµ các n−íc ASEAN kh¸c sẽ gây 
không ít khó khăn cho Việt Nam. Ở khÝa 
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c¹nh kh¸c, nh÷ng mÆt hµng nguyªn phô 

liÖu dïng cho s¶n xuÊt, hµng tiªu dïng, 

ViÖt Nam vÉn tiếp tục phô thuéc nhËp khÈu 

tõ Trung Quèc rÊt lín, ®Õn năm 2020 chắc 

t×nh h×nh vÉn chưa cã g× s¸ng sña. Thø ba, 

nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt 

Nam sang Trung Quèc nh− nguyªn liÖu, 

kho¸ng s¶n th« chiÕm kho¶ng trªn 60% 

l−îng hµng xuÊt sang Trung Quèc ®ang ngµy 

cµng bÞ h¹n chÕ do nhiÒu nguyªn nh©n nh− 

sù tµn ph¸ m«i tr−êng tõ hÖ qu¶ cña khai 

th¸c bõa b·i, thuÕ khai th¸c tµi nguyªn ë 

ViÖt Nam t¨ng cao, khai th¸c c¹n kiÖt, 

kho¸ng s¶n khan hiÕm (than ®¸ ViÖt Nam dù 

kiÕn 2013 ph¶i nhËp tõ n−íc ngoµi)(29), và vì 
thế thâm hụt thương mại của Việt Nam ngày 
càng tăng cao. Thứ tư, quan  trọng hơn cả là 
sự tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ của Trung 
Quốc, theo đó yêu cầu về mở rộng không 
gian, thị trường, yêu cầu về thay đổi công 
nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tiếp cận với 
nền khoa học kỹ thuật tiến tiến ngày càng 
đòi hỏi bức bách đối với đất nước này. Việt 
Nam hội đủ các điều kiện thuận lợi để Trung 
Quốc thực hiện các muc tiêu chuyển dịch: về 
không gian hai nước liền kề; về thị trường 
mang tính truyền thống, thị hiếu tiêu dùng 
của người Việt Nam phù hợp với hàng hóa 
Trung Quốc giá rẻ; về tài nguyên, khoáng 
sản thích hợp với yêu cầu của “cç máy 
khổng lồ” Trung Quốc đang đói nguyên 
nhiên liệu; về công nghệ Việt Nam là địa 
bàn thuận lợi nhất để Trung Quốc thực hiện 
quá trình chuyển dịch công nghệ cũ, lạc hậu 
- do việc Việt Nam phát triển sau, phần lớn 
các dự án của Việt Nam trong phát triển kinh 
tế, xã hội, Trung Quốc đều thắng thầu, theo 

đó dòng thiết bị, công nghệ, kỹ thuật cũ, lạc 
hậu được tuồn sang Việt Nam. Và như vậy, 
tính cạnh tranh trong trao đổi thương mại 
của Việt Nam không chỉ yếu kém mà ngày 
càng lún sâu vào nhập siêu, khó có thể tìm ra 
giải pháp ngăn chặn. 

Khả năng thứ hai: Nếu 10 năm tới, quan 
hệ chính trị giữa hai nước tiÕp tôc ®−îc cñng 

cè trªn nguyªn t¾c t«n träng ®éc lËp, chñ 

quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, lµ quan 

hÖ l¸ng giÒng, h÷u nghÞ, th©n thiÖn, tin cËy. 

Trung Quèc kh«ng ®e do¹ chñ quyÒn, kh«ng 

th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ t¹i vïng ®Æc 

quyÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam vµ kh«ng ng¨n 

cÊm c¸c c«ng ty, tËp ®oµn dÇu khÝ n−íc 

ngoµi hîp t¸c víi ViÖt Nam, không xua đuổi 
ngư dân Việt Nam, v.v… thì quan hệ thương 
mại hai nước sẽ ở vào tình trạng phát triển 
mạnh. Nhập siêu của Việt Nam từ Trung 
Quốc vì thế sẽ tăng cao theo đà tăng trưởng 
của cán cân thương mại hai nước. Cơ cấu 
xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước sẽ 
có bước thay đổi đột phá. Tuy nhiên, việc 
Việt Nam tiếp tục nhập khẩu máy móc, thiết 
bị công nghệ, kỹ thuật lạc hậu và các mặt 
hàng công nghiệp giá rẻ, kém chất lượng từ 
Trung Quốc, và xuất khẩu khoáng sản, 
nguyên liệu thô, một số mặt hàng nông hải 
sản chưa qua chế biến sang Trung Quốc vẫn 
là dòng chính trong trao đổi thương mại, 
chưa có gì thay đổi. Cho dù có thể Việt Nam 
thiết lập hệ thống “rào cản” thông qua việc 
đề ra chính sách, nhằm ngăn chặn tình trạng 
buôn lậu hàng kém chất lượng, hàng giả, 
hàng nhái trên tuyến biên giới Việt - Trung, 
nhưng chưa thể giải quyết được bài toán khó 
này ít nhất trong 10 năm tới. Các doanh 
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nghiệp Việt Nam 10 năm tới vẫn ở trong 
trạng thái thiếu liên kết để tạo sức mạnh, 
chưa tự khẳng định được mình trên thị 
trường Việt Nam, do vậy hàng hóa Trung 
Quốc giá rẻ vẫn xâm nhập vào Việt Nam 
bằng đủ mọi đường, làm cho tình trạng nhập 
siêu từ Trung Quốc của Việt Nam trong bối 
cảnh quan hệ Việt - Trung tốt đẹp vẫn ngày 
càng trầm trọng.  

Khả năng thứ ba: Nếu 10 năm tới, t− 

t−ëng d©n téc cùc ®oan vµ hiÕu chiÕn th¾ng 

thÕ trong ®−êng lèi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña 

§¶ng vµ Nhµ n−íc Trung Quèc, Trung Quèc 

dïng vò lùc ®¸nh chiÕm Tr−êng Sa th× quan 

hÖ ViÖt - Trung sÏ lµ quan hÖ ®èi ®Þch. Nếu 
khả năng này xảy ra thì quan hÖ th−¬ng m¹i 

gi÷a hai n−íc sÏ r¬i vµo tr¹ng th¸i khñng 

ho¶ng trÇm träng vµ l©u dµi, tác động sâu sắc 
đến mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị của 
hai nước.  

Trong ba kh¶ n¨ng nãi trªn, kh¶ n¨ng thø 

ba (hoµn toµn ®èi ®Þch) vµ kh¶ n¨ng thø hai 
(hoµn toµn h÷u nghÞ) lµ khã cã thÓ x¶y ra, 

kh¶ n¨ng thø nhất (võa hîp t¸c võa kiÒm 

chÕ) c¬ b¶n t−¬ng tù nh− hiÖn nay lµ xu thÕ 

chñ yÕu cña quan hÖ ViÖt - Trung, và điều đó 
sẽ tác động sâu sắc đến quan hệ thương mại 
giữa hai nước trong 10 năm tới. Vấn đề nhập 
siêu của Việt Nam từ Trung Quốc theo đó 
tiếp tục tăng hay giảm tùy thuộc vào sự nç 

lực của hai nước trong việc tìm kiếm các giải 
pháp. Đối với Việt Nam giải pháp nào để 
giảm nhập siêu từ Trung Quốc khi 10 năm 
tới quan hệ Việt - Trung vẫn giữ nguyên 
trạng trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục trỗi 
dậy là vấn đề cần được nghiên cứu. 

4. §ề xuất một số giải pháp giảm nhập 
siêu của Việt Nam từ Trung Quốc   

Thứ nhất, tăng nhanh nội lực là yếu tố 
quyết định nhằm nâng cao hiệu quả trong 
quan hệ thương mại Việt - Trung. Để làm 
được điều đó cần thiết phải tăng cường sự 
đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, nhận 
thức đúng đắn tính cạnh tranh bình đẳng 
trong điều kiện quan hệ “bất đối xứng” giữa 
hai nền kinh tế, không có lợi cho Việt Nam. 
Chủ động cùng với Trung Quốc đẩy mạnh 
quan hệ ngoại giao, xây dựng lòng tin hợp 
tác láng giềng thân thiện, tránh những phản 
ứng dân tộc cực đoan làm tổn hại đến quan 
hệ hợp tác hai nước.  

Thứ hai, nâng cao nhận thức chung về sự 
cần thiết phải tìm mọi biện pháp khắc phục 
xu thế gia tăng thâm hụt thương mại Việt - 
Trung, về nguy cơ mất ổn định do Việt Nam 
ngày càng trở thành thị trường tiêu thụ hàng 
hóa của Trung Quốc. Hai bên cần có sự bàn 
thảo cụ thể các giải pháp chính sách hướng 
tới giảm dần sự mất cân đối cán cân thương 
mại. Muốn vậy, về phía Trung Quốc cần có 
chính sách khuyến khích Việt Nam xuất 
khẩu sang Trung Quốc, tạo điều kiện dễ 
dàng cho doanh nghiệp Việt Nam đi sâu mở 
rộng mạng lưới kinh doanh xuất khẩu hàng 
vào Trung Quốc, có chính sách khuyến 
khích FDI Trung Quốc vào Việt Nam sản 
xuất các mặt hàng chế biến mà Trung Quốc 
có nhu cầu để tăng nhanh các mặt hàng xuất 
khẩu sang Trung Quốc. Về phía Việt Nam 
cần nghiên cứu sâu thị trường Trung Quốc, 
phối hợp với các tổ chức nghiên cứu, các 
hiệp hội ngành nghề, các tổ chức kinh doanh 
Trung Quốc…, tìm hiểu thị trường rộng lớn 
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này, phát triển các thị trường ngách để doanh 
nghiệp Việt Nam lách vào, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kinh doanh 
trên thị trường Trung Quốc, đặc biệt là các 
tỉnh vùng biên, góp phần làm lành mạnh hóa 
cán cân thương mại cũng như cán cân thanh 
toán Việt - Trung.  

Thứ ba, Việt Nam cần phát triển mạnh các 
ngành công nghiệp phụ trợ, tạo ra nhiều chủng 
loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị 
trường Trung Quốc, ASEAN. Muốn vậy, Việt 
Nam cần mở cửa hội nhập mạnh hơn, cải cách 
thể chế kinh tế sâu hơn, đặc biệt là tạo thể chế, 
cơ chế, điều kiện thuận lợi cho FDI thế giới vào 
Việt Nam đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ 
không chỉ hướng vào thị trường nội địa mà phải 
hướng mạnh vào thị trường Trung Quốc, 
ASEAN và thế giới. Hiện nay, cần định hướng 
ưu tiên cho các dự án FDI của Nhật Bản, Mỹ 
cũng như các nước phát triển khác, kể cả của 
Trung Quốc vào Việt Nam phát triển hàng xuất 
khẩu. Như vậy, chúng ta mới có thể  tiếp cận 
công nghệ tiên tiến, tạo ra nhiều sản phẩm có 
khả năng cạnh tranh trên thị trường Trung 
Quốc, mở ra khả năng đẩy nhanh xuất khẩu 
sang Trung Quốc, hạn chế xu hướng gia tăng 
thâm hụt cán cân thương mại cũng như cán cân 
thanh toán hai nước, lành mạnh hóa quan hệ 
kinh tế hai nước, làm cho quan hệ kinh tế Việt - 
Trung đi vào thế phát triển bền vững, hai bên 
cùng có lợi. 

Bµi häc từ c¸c n−íc ASEAN gÇn gòi víi 

ViÖt Nam lµ mét minh chøng râ nÐt nhÊt trong 

viÖc thu hót FDI ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng xuÊt 

khÈu, gi¶m nhËp khÈu tõ bªn ngoµi. C¸c n−íc 

ASEAN cò ®· biÕt vËn dông kinh nghiÖm  trong 

trao ®æi th−¬ng m¹i víi Trung Quèc. Các n−íc 

nµy trong giai ®o¹n nh÷ng n¨m 80, 90 cña thÕ 

kû XX ®· thu hót ®Çu t− cña nhiÒu c«ng ty ®a 

quèc gia trªn thÕ giíi ®Õn ®Çu t−, s¶n xuÊt. Qua 

qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nhiÒu doanh nghiÖp ®· lín 

m¹nh, vµ hä ®· xuÊt khÈu nhiÒu linh kiÖn, s¶n 

phÈm ra n−íc ngoµi, trong ®ã cã thÞ tr−êng 

Trung Quèc. Theo sè liÖu tõ phÝa Trung Quèc, 

kim ng¹ch th−¬ng m¹i cña Trung Quèc víi ®a 

sè c¸c n−íc ASEAN 6 lu«n ë trong t×nh tr¹ng 

Trung Quèc nhËp siªu. NÕu tÝnh 10 n−íc xuÊt 

siªu nhiÒu nhÊt vµo thÞ tr−êng Trung Quèc n¨m 

2006, th× Philippin ®øng hµng thø t− víi 11,94 

tû USD (sau c¸c n−íc vµ khu vùc lµ §µi Loan, 

Hµn Quèc, NhËt B¶n); Malaixia ®øng hµng thø 

s¸u víi 10,04 tû USD; Th¸i Lan ®øng hµng thø 

t¸m víi 8,2 tû USD(30). §Ó cã thÓ xuÊt hµng sang 

Trung Quèc, c¸c doanh nghiÖp cña c¸c n−íc 

ASEAN trªn ®· nç lùc t×m c¸ch t¨ng xuÊt khÈu 

nh÷ng mÆt hµng c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ nh− s¶n 

phÈm ®iÖn tö, m¸y mãc sang Trung Quèc, hiÖn 

nay, s¶n phÈm c¬ ®iÖn lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu 

chñ lùc cña Malaixia sang Trung Quèc(31). Theo 

thèng kª cña h¶i quan Trung Quèc, n¨m 2001, 

Trung Quèc nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm c¬ ®iÖn tõ 

Malaixia lµ 3,834 tû USD, ®ång thêi xuÊt khÈu 

s¶n phÈm cïng lo¹i sang Malaixia lµ 2,088 tû 

USD; ®Õn n¨m 2005, Trung Quèc ®· nhËp 

14,757 tû USD s¶n phÈm c¬ ®iÖn tõ Malaixia, 

xuÊt khÈu sang Malaixia 7,105 tû USD, n¨m 

2001, Trung Quèc nhËp khÈu s¶n phÈm kü thuËt 

cao cña Malaxia víi kim ng¹ch 3,12 tû USD, vµ 

xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm kü thuËt cao sang 

Malaixia 1,2 tû USD; n¨m 2005, Trung Quèc 

nhËp 13,21 tû USD, xuÊt 3,879 tû USD(32). §èi 

víi Singapore, trong thêi gian gÇn ®©y, Trung 

Quèc xuÊt sang Singapore 5 mÆt hµng chñ yÕu 
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lµ thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm c¬ ®iÖn, nguyªn liÖu vµ 

chÕ phÈm dÖt may, s¶n phÈm quÆng, kim lo¹i, 

xe « t« thiÕt bÞ vËn chuyÓn, chiÕm 82% tæng 

møc kim ng¹ch cña Trung Quèc xuÊt sang 

Singapore vµo n¨m 2000, vµ 87% n¨m 2004. 

NhËp khÈu cña Trung Quèc tõ Singapore còng 

cã n¨m mÆt hµng chñ yÕu lµ thiÕt bÞ vµ linh kiÖn 

c¬ ®iÖn, s¶n phÈm quÆng, cao su chÊt dÎo vµ chÕ 

phÈm, s¶n phÈm c«ng nghiÖp ho¸ dÇu, thiÕt bÞ y 

tÕ quang häc, chiÕm 92,2% tû träng nhËp khÈu 

tõ Singapore n¨m 2000 vµ 95% nhËp khÈu tõ 

Singapore n¨m 2003(33).  

Nh×n chung, trong quan hÖ th−¬ng m¹i 

song ph−¬ng gi÷a Trung Quèc víi c¸c 

n−íc ASEAN cò th−êng theo kiÓu cïng 

xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm t−¬ng tù sang 

nhau. Nh−ng c¸c n−íc ASEAN víi lîi thÕ 

vÒ c«ng nghÖ ®i tr−íc, ph¸t triÓn sím h¬n 

nªn rÊt nhiÒu s¶n phÈm cña nh÷ng n−íc 

nµy lµ linh kiÖn, thiÕt bÞ, m¸y mãc, ®iÖn tö 

®−îc xuÊt sang Trung Quèc, sau ®ã ®−îc 

l¾p r¸p t¹i Trung Quèc và xuÊt khÈu sản 
phẩm sang thÞ tr−êng ¢u, Mü(34). V× vËy 

kh«ng khã ®Ó lý gi¶i r»ng Trung Quèc nhËp 

siªu tõ ASEAN, xuÊt siªu sang c¸c n−íc 

ch©u ¢u, Mü(35). §©y lµ mét kinh nghiÖm mµ 

ViÖt Nam cã thÓ tham kh¶o. 

Thứ tư, n¾m ch¾c t×nh h×nh, chÝnh s¸ch, chiÕn 
l−îc ph ţ triÓn cña Trung Quèc. KÓ tõ sau khi 
thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh thu ho¹ch sím 
(EHP), nh÷ng mÆt hµng cã −u thÕ cña ViÖt 
Nam lµ n«ng s¶n xuất khẩu sang Trung Quèc 
kh«ng t¨ng nhiÒu, trong khi ®ã mÆt hµng 
c«ng nghiÖp, nguyªn phô liÖu nhËp tõ Trung 

Quèc l¹i t¨ng mét c¸ch nhanh chãng. §iÒu 
nµy lý gi¶i t¹i sao chóng ta vÉn liªn tôc nhËp 
siªu tõ Trung Quèc. Trªn thùc tÕ, xu h−íng 

nhËp khÈu n«ng s¶n phÈm cña Trung Quèc 
tõ bªn ngoµi vÉn kh«ng ngõng t¨ng(36). 
Trong khi ®ã, mÆt hµng n«ng s¶n chñ lùc 

cña n−íc ta nh− g¹o, cao su, cµ phª, h¹t 
tiªu, v.v... ®Òu lµ nh÷ng mÆt hµng Trung 
Quèc cã nhu cÇu lín, nhưng so víi c¸c 
n−íc ASEAN kh¸c, ViÖt Nam vÉn ch−a 
tham gia ®−îc vµo thÞ tr−êng n«ng s¶n cña 
Trung Quèc. G¹o cña ViÖt Nam xuÊt sang 
Trung Quèc víi con sè rÊt khiªm tèn, kÐm 
h¬n 30 lÇn so víi xuÊt khÈu cña Th¸i Lan 
vµo thÞ tr−êng Trung Quèc, cßn mÆt hµng 

cao su lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña 
ViÖt Nam sang Trung Quèc, tuy nhiªn vÉn 
ch−a thÓ tham gia ®−îc vµo tèp 3 n−íc 
ASEAN xuÊt cao su nhiÒu nhÊt sang Trung 
Quèc. Theo ph©n tÝch cña Th−¬ng vô ViÖt 
Nam t¹i Trung Quèc vµ §Ò ¸n ®Èy m¹nh 
xuÊt khÈu sang Trung Quèc giai ®o¹n 2006 
- 2010, 14 mÆt hµng, nhãm hµng ViÖt Nam 
cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu 

sang Trung Quèc, nh−ng ®Ó thùc hiÖn ®−îc 
còn cÇn ph¶i hết sức nç lùc và cã chÝnh s¸ch 
hîp lý. Nh×n chung, viÖc thiÕu nh÷ng hiÓu 
biÕt vÒ thÞ tr−êng, vÒ chÝnh s¸ch, vÒ t×nh h×nh 
cña Trung Quèc ®· lµm cho hµng ho¸ cña 
Việt Nam khã cã thÓ tham gia vµo thÞ tr−êng 
Trung Quèc. Muèn th©m nhËp thÞ tr−êng 
Trung Quèc, ViÖt Nam cÇn n¾m ch¾c ®−îc 
t×nh h×nh kinh tÕ Trung Quèc, chÝnh s¸ch 

ph¸t triÓn, chiÕn l−îc kinh tÕ ph¸t triÓn vïng, 
ph¸t triÓn ngµnh nghÒ t×m hiÓu nh÷ng s¶n 
phÈm nµo Trung Quèc ®ang cã nhu cÇu ®Ó tõ 
®ã ®Ò xuÊt nh÷ng ph−¬ng ¸n ph¸t triÓn hîp 
lý. Cã thÓ sö dông nhiÒu biÖn ph¸p nh− 
khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp Hoa kiÒu ë 
ViÖt Nam t¨ng c−êng bu«n b¸n víi c¸c 
doanh nghiÖp Trung Quèc. V× v¨n ho¸ Trung 
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Quèc nhÊn m¹nh ®Õn gia téc, mèi quan hÖ 
®ång h−¬ng, tiªu biÓu trong nh÷ng doanh 
nghiÖp nµy lµ c«ng ty Bitis, c«ng ty ®· thµnh 
c«ng trong khai th¸c thÞ tr−êng. Kho¶ng 
80% th−¬ng m¹i cña c«ng ty lµ víi miÒn T©y 
Nam Trung Quèc(37), mÆc dï ch−a chiÕm 
®−îc nhiÒu thÞ phÇn ë Trung Quèc, nh−ng 
víi c¸ch ®i nh− vËy còng sÏ mang l¹i nhiÒu 
c¬ héi cho c¸c c«ng ty kh¸c cña ViÖt Nam 

t×m ®−êng ®Õn víi thÞ tr−êng Trung Quèc. 

Thứ năm, quá trình hoạch định chính sách 
của Việt Nam cần tập trung vào việc khắc 
phục, hạn chế các hoạt động thương mại 
không lành mạnh: buôn gian, bán lận hàng 
giả, hàng nhái, hàng kém phẩm chất tràn lan, 
ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai nước. Trên 
cơ sở nhận thức chung về sự cần thiết phải 
lành mạnh hóa quan hệ kinh tế Việt - Trung, 
hai bên cần đi vào đàm phán xây dựng hệ 
thống chính sách hợp tác kinh tế song 
phương chính quy hiện đại. Cần có mục tiêu 
và lộ trình đàm phán xây dựng hệ thống 
chính sách về quan hệ kinh tế song phương 
Việt - Trung một cách rõ ràng, theo nguyên 
tắc dễ làm trước, khó làm sau, cái gì gây hại 
lớn giải quyết trước, cái gì tiềm ẩn sự bất lợi 
giải quyết trong tương lai sau. Trước mắt hai 
nước cần thống nhất chuyển thương mại tiểu 
ngạch sang thương mại chính ngạch vì trên 
thực tế thương mại tiểu ngạch phát huy tác 
động nhanh ở vùng biên, song cũng dẫn đến 
nhiều hậu quả phức tạp khó quản lý cho cả hai 
bên, gây tác hại cho quan hệ kinh tế hai nước. 

Từ thực tế phong phú, phức tạp của hợp 
tác kinh tế vùng biên, hai bên cùng nghiên 
cứu đề xuất hệ thống chính sách quản lý 
kinh tế song phương hiện đại. Thực tế quan 

hệ kinh tế bất đối xứng song phương trên thế 
giới không phải là hạn hữu. Chẳng hạn kinh 
tế Canada - Mỹ, Mªhicô - Mỹ, cũng núi liền 
núi sông liền sông, đường biên giới dài, và 
đều là nền kinh tế thị trường như Việt Nam, 
Trung Quốc hiện nay. Để quan hệ kinh tế 
song phương lành mạnh, các nước này đều 
phải luật hóa mối quan hệ song phương với 
hàng trăm hiệp định, hàng nghìn điều luật. 
Đó là những kinh nghiệm cho hai nước Việt 
- Trung tham khảo xây dựng hệ thống, chính 
sách, luật pháp quan hệ kinh tế song phương 
theo hướng hiện đại, giữ vững ổn định quan 
hệ hai nước./. 

 
 

Chó thÝch: 
(1), (2), (3). (4) Thông cáo chung Việt Nam – 

Trung Quốc năm 1991, 1995, 1999, 2005. 
 (5) Nãi vÒ nhu cÇu cña ViÖt Nam, chóng t«i 

cho r»ng cã hai vÊn ®Ò ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é phô 

thuéc cña ViÖt Nam vµo Trung Quèc. Thø nhÊt, nếu 

so s¸nh nh÷ng n¨m 90 thÕ kû XX vµ thËp niªn ®Çu 

cña thÕ kû XXI, møc sèng, nhu cÇu tiªu thô hµng 

ho¸ cña ng−êi d©n ViÖt Nam cã sù chªnh lÖch. 

Nh÷ng n¨m 1990, nhu cÇu cña ng−êi d©n vÉn mang 

tÝnh tù cung tù cÊp thêi bao cÊp. Sang thËp niªn ®Çu 

cña thÕ kû XXI, cïng víi møc sèng t¨ng cao, nhu 

cÇu tiªu thô, h−ëng thô vËt chÊt cña ng−êi d©n 

thµnh thÞ vµ n«ng th«n còng t¨ng lªn. Trong khi ®ã, 

víi ®Þa thÕ gÇn gòi víi ViÖt Nam, hµng ho¸ s¶n xuÊt 

phong phó (®−îc coi lµ c«ng x−ëng cña thÕ giíi), 

hµng ho¸ Trung Quèc trµn ngËp thÞ tr−êng ViÖt 

Nam kh¾p thµnh phè tíi n«ng th«n víi chñng lo¹i 

hµng ho¸ phong phó. Thø hai, trong qu¸ tr×nh ph¸t 

triÓn tiÕn lªn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, nhu 

cÇu vÒ nguyªn phô liÖu, m¸y mãc cña ViÖt Nam 

t¨ng cao. NhiÒu lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp tõ 

Trung Quèc sang. 
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liÖu dÖt may, da. C¸c nhãm hµng trªn chiÕm trªn 
90% kim ng¹ch nhËp khÈu hµng n¨m tõ Trung 
Quèc. http://vneconomy.vn/2009100108241835 
P0C10/thuong-mai-viet-trung-ba-lan-kim-ngach-
vuot-chi-tieu-lien-chinh-phu.htm 

(23) 90% nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn than cña ta lµ thuª 
nhµ thÇu Trung Quèc vµ chóng ta chÊp nhËn tÊt c¶ 
m¸y mãc, thiÕt thÞ, c«ng nghÖ cña hä. ¦u ®Óm cña 
c¸c nhµ thÇu Trung Quèc lµ ®−a ra gi¸ chµo rÊt rÎ, 
phï hîp víi tiÒm lùc tµi chÝnh cña ta.  

Cã dù ¸n, c¸c n−íc G7 chµo gÇn 2.000 
USD/Kwh, cßn hä chØ chµo ch−a ®Õn 1.000 
USD/kwh. Vµ chÝnh v× gi¸ c¶ c¹nh tranh nh− vËy, 
nªn c¸c nhµ thÇu kh¸c khã th¾ng thÇu, nguån, 'Gi¸ 
điện chưa thả nổi, th× còn... thiếu điện', 
http://vietnamnet.vn/ kinhte/201007/Gia-dien-chua-
tha-noi-thi-con-thieu-dien-919363/ 

(24) Ng−êi ta dù tn mçi mét dù ¸n ®iÖn, 
1mªgwat b»ng 1 triÖu USD. Mét dù ¸n 600 
mªgawat t−¬ng ®−¬ng víi kho¶n møc ®Çu t− 600 
triÖu USD. 

(25) Th©n Danh Phóc - NguyÔn Anh TuÊn, 
Nh©n tè Trung Quèc ®èi víi chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
thÞ tr−êng néi ®Þa ngµnh may ViÖt Nam 
http://www1.mot.gov.vn/traodoiykien/HoiThaoQuo
cGia/ChuDe2/NhanToTrungQuoc.asp. VÒ tr−êng 
hîp hµng dÖt may, vÝ dô, trong s¸u th¸ng ®Çu n¨m 
2004, ViÖt Nam xuÊt ®−îc 3,3 tû USD, nh−ng ph¶i 
nhËp phô liÖu cho giµy dÐp vµ dÖt may, v¶i sîi dÖt 
vµ b«ng v¶i lªn ®Õn 2,6 tû USD Céng sinh hay c¹nh 
tranh?, http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612& 
ItemID=17442. Tíi 5 th¸ng ®Çu n¨m 2010, xuÊt khÈu 
nhãm hµng dÖt may ®ang bøt ph ,̧ høa hÑn mét n¨m ẗ ng 
tr−ëng tèt víi trÞ gi̧  ®¹t 3,86 tû USD. Tuy nhiªn, tæng trÞ 
gi̧  nhËp khÈu nhãm hµng nguyªn liÖu, phô liÖu ngµnh dÖt 
may, da, giµy lµ 3,7 tû USD. Thêi gian gÇn ®©y, nhiÒu 
doanh nghiÖp dÖt may than phiÒn lµ cµng xuÊt nhiÒu th× 
nguy c¬ lç cµng lín còng lµ ë nguyªn nh©n thiÕu sù chñ 
®éng víi nguyªn liÖu ®Çu vµo. PhÇn lín c¸c phô kiÖn cña 
c«ng nghiÖp dÖt may s¶n xuÊt trong n−íc ch−a ®¸p øng 
®−îc ®ßi hái vÒ mÉu m·, chÊt l−îng cÇn thiÕt cña s¶n phÈm 
xuÊt khÈu. Gi̧  trÞ gia ẗ ng trªn mçi s¶n phÈm xuÊt khÈu dÖt 
may cña ViÖt Nam cßn rÊt thÊp, theo nguồn: XUẤT 

KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM: Triển vọng qua 
các thị trường chính http://www.customs.gov.vn/Lists/ 
TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17720 

(26) GÇn ®©y, Bộ Công thương vừa trình Chính 
phủ phê duyệt §ề án khuyến khích phát triển các 
ngành công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên phụ liệu 
phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, trong đó, 
Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp ở nước phát 
triển như Hàn Quốc, Nhật Bản... đầu tư vào ngành 
công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, 
http://vietbao.vn/Kinh-te/Tim-cach-giam-nhap-sieu-
tu-Trung-Quoc/1735067061/87/ 

(27) Ch¼ng h¹n, Trung Quèc tiÕp tôc ¸p dông qu¶n lý 
thuÕ h¹n ng¹ch ®èi víi 7 nhãm mÆt hµng, trong ®ã cã mÆt 
hµng g¹o cña ViÖt Nam. Cao su lµ mÆt hµng Trung Quèc cã 
nhu cÇu tiªu thô lín, nh−ng thÞ tr−êng xuÊt khÈu cao su cña 
ViÖt Nam l¹i qu  ̧phô thuéc vµo thÞ tr−êng Trung Quèc, 
chiÕm kho¶ng trªn 60% møc xuÊt khÈu cao su cña ViÖt 
Nam trªn thÕ giíi. Do vËy Trung Quèc ̧ p dông biÓu thuÕ lùa 
chän ®èi víi ViÖt Nam. §iÓn h×nh lµ møc gi̧  ®¸nh thuÕ 
nhËp khÈu cao su cña ViÖt Nam sÏ lùa chän mét trong hai 
biÓu thuÕ hoÆc lµ 20% trªn gi̧  nhËp khÈu hoÆc lµ 2.600 
Nh©n d©n tÖ/tÊn cao su, xem thªm: 14 mÆt hµng cã thÓ ®Èy 
m¹nh xuÊt khÈu sang Trung Quèc, 
http://:tintuc.egov.gov.vn/ tintuc.nsf/0/A02304E2E171DFD 
94725727200314FB2%3FOpenDocument%26fullmode+n
h%E1%BA%ADp+si%C3%AAu+t%E1%BB%AB+Tru
ng+Qu%E1%BB%91c&hl=vi&ct=clnk&cd=24&gl=vn 

(28)  VÝ dô nh− mÆt hµng s¾t thÐp, ViÖt Nam 
®ang cã nhu cÇu lín, nh−ng nhiÒu nhµ m¸y do thiÕu 
thiÕt bÞ, kü thuËt nªn khã cã thÓ s¶n xuÊt ®ñ l−îng 
ph«i thÐp cung øng trong n−íc. Trong khi ®ã, phÝa 
Trung Quèc l¹i tÝnh thuÕ ph«i thÐp xuÊt khÈu cao 
lµm cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam khi nhËp ph«i 
vÒ ®Ó s¶n xuÊt ra, gi¸ thµnh bÞ ®éi lªn cao h¬n so 
víi gi¸ s¾t thÐp nhËp khÈu tõ Trung Quèc, rÊt khã 
c¹nh tranh ®−îc víi hµng Trung Quèc.   

(29) Hai nhóm mặt hàng chủ lực là dầu thô và 
than đá sẽ giảm mạnh. Dầu thô xuất khẩu năm 2009 
đã giảm khoảng 24% để phục vụ cho Nhà máy Lọc 
dầu Dung Quất và sẽ còn tiếp tục giảm. Còn than 
xuất khẩu sẽ dừng vào năm 2015 theo Chiến lược 
phát triển ngành than.  



nguyÔn ®×nh liªm 
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(30) Tham kh¶o tõ nguån cña Bé Th−¬ng m¹i 
Trung Quèc,  http://zhs.mofcom.gov.cn/aarticle/ 
Nocategory/200702/20070204344303.html 

(31) http://countryreport.mofcom.gov.cn/assay/ 
view.asp?news_id=2481  

(32) Hå V¨n Tinh, Kh¸i qu¸t th−¬ng m¹i Trung 
Quèc - Malaixia, http://my.mofcom.gov.cn/ 
aarticle/ztdy/xuehuidongtai/200703/200703044597
15.html 

(33) Ph¸t triÓn nhanh chãng hîp t¸c kinh tÕ 
th−¬ng m¹i Trung Quèc vµ Xingapore, 
http://www.csc .mofcom-mti.gov.cn/ csweb/ csc/ 
info/ Article.jsp? _no=26296&col_no=133 

(34) TØnh Qu¶ng §«ng, mét tØnh duyªn h¶i giµu 
cã vµ cã ngµnh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cña Trung 
Quèc còng nhËp khÈu c¸c mÆt hµng linh kiÖn ®iÖn 
tö tõ Singapo, Malaixia. 

(35) Qu¶ng §«ng nhËp siªu hµng chôc tû USD 
tõ c¸c n−íc ASEAN, c¸c chuyªn gia cho r»ng ch−a 
ë vµo t×nh tr¹ng b×nh th−êng, http://www. people. 
om.cn/ GB/jingji/1037/3183602.html 

(36) http://wms.mofcom.gov.cn/table/2007_04. 
PDF 

(37) Nh©n tè Trung Quèc trong sù ph¸t triÓn 
m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, http://news. 
xinhuanet.com/video/2006 08/30/content_5051221. 
htm 
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