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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHIÊN 2 - THU HÚT ĐẦU TƯ KHU VỰC TƯ NHÂN TRƯỚC 
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Hiện nay có 2 xu hướng về chính sách thương mại quốc tế. 
 
Thứ nhất là Thương mại tự do. Chính sách này nhằm hợp nhất thương mại quốc tế và khu vực 
thương mại tự do, đồng thời theo đuổi mục tiêu nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất giữa các 
nước đồng minh. 
 
Hai là chế độ Bảo hộ nền công nghiệp trong nước, ưu tiên nền kinh tế của nước đó trước tiên 
cũng như ưu tiên cả văn hóa và bản sắc dân tộc. 
 
Mặc dù 2 xu hướng này đang mẫu thuẫn với nhau và gây ra một số tranh cãi nhất định, tuy 
nhiên, dường như các Chính sách Thương mại Tự do vẫn là xu thế chủ đạo, đặc biệt là ở khu vực 
Đông Nam Á. Việt Nam được cho là nước đạt lợi ích nhiều nhất từ sự hội nhập quốc tế này. 
 
Mặc dù vậy, các Chính sách Thương mại Tự do sẽ dẫn đến cạnh tranh lớn. Một vài nước châu Á 
đã đề ra các chính sách hợp lý để thúc đẩy nền kinh tế, liên kết với các nước lân cận và thu hút 
nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI. Trong tình hình này, Chính phủ Việt Nam cần phải đẩy mạnh 
quá trình cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút vốn FDI và khuyến khích các doanh 
nghiệp. 
 
Những xu thế đáng chú ý khác trong kinh doanh ngày nay đó là cải thiện nhanh chóng công nghệ 
thông tin, đặc biệt phải kể đến ứng dụng mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT) hay Công 
nghiệp 4.0. Công nghiệp 4.0 là sự kết nối sáng tạo giữa con người, máy móc, và nhiều thứ khác 
thông qua Internet trên mọi cấp độ sản xuất trong phạm vi toàn cầu. Điều này có thể thay đổi 
toàn bộ thương mại thế giới bao gồm cả những ngành cần nhiều lao động truyền thống, ví dụ như 
nông nghiệp, dệt may hoặc thậm chí cả ngân hàng. Áp dụng đúng lúc công nghiệp sáng tạo này 
sẽ là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế xa hơn nữa của Việt Nam. 
 
Tiếp đến, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần trình bày của các Trưởng Nhóm công tác VBF và 
Đại diện của Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) giải thích rõ hơn về các xu thế hiện 
tại trong nền kinh tế Việt Nam và các đề xuất cụ thể. 
  

 
 
 

 


