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I. Những biến động nhanh chóng của 
môi trường kinh tế khu vực

Vào cuối những năm 1980, khi kinh tê 
Nhật Bản đang tăng trưởng nhanh, nhiều 
người đã dự đoán rằng  thê kỷ 21 sẽ là thê 
kỷ của Nhật Bản. Thậm chí, các nhà hoạch 
định chính sách, các nhà kinh doanh và 
các nhà nghiên cứu ở nước Mỹ đang suy 
thoái còn tìm cách học tập  từ sự thành 
công về kinh tê của N hật Bản đê phục hôi 
kinh tê và không để bị nước N hật năng 
động qua mặt về kinh tế. Ở Đông Á đang 
phát triển (developing E ast AsiaY  \  các 
công ty Nhật Bản, dựa vào cơ sở .k in h  
doanh và tài chính trong nước đang tiến 
triển tốt dẹp, đã tích cực đầu tư trực tiếp 
ra nước ngoài (FDI), và nhò đó dã đóng góp 
đáng kể vào tăng trưởng kinh tê của khu 
vực. Tại khu vực này FDI của Nhật Bản 
không chỉ đem vào các nguồn vốn mà còn 
cả công nghệ và các kỷ năng quản lý, được 
COI là rấ t  hiệu quả. v ề  phần mình, chính 
phủ Nhật Bản đã đóng góp vào tăng 
trưởng kinh tế  ỏ Đông Á đang phát triển 
bằng cách cung cấp một lượng viện trợ
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phát triển chính thức (ODA) đáng kể. Do 
đó, sẽ không phải là quá đáng khi nói rằng, 
Nhật Bản đă có vai trò hàng đầu trong việc 
biến Đông Á thành  một trong những khu 
vực năng động n hấ t trên thê  giới về mặt 
kinh tế  trong những năm 1980.

Tuy vậy, tình hình đã thay đổi đáng kê 
vào nhừng năm 1990, khi bong bóng thôi 
phồng nền kinh tế  Nhật Bản vượt quá xa 
quy mồ thực tế  của nó, đột ngột nổ tung 
vào đầu những năm 1990, khiên cho tôc độ 
tăng trưởng kinh tê của N hật Bản giảm 
mạnh. Chủ yếu do các chính sách quản lý 
kinh tê vĩ mô yêu kém để đôi phó với sự đô 
võ của bong bóng này, nên nền kinh tê 
Nhật Bản đã rơi vào suy thoái kéo dài mà 
chưa thấy có dấu hiệu phục hồi vững chắc 
từ đó. Ngay cả người Nhật, khi nói về nền 
kinh tê của mình, cũng phải cay đắng mà 
thừa n h ậ n  rằng, thập kỷ 1990 là “thập kỷ 
m ất m át - lost decade" của nền kinh tê 
Nhật Bản. Trong khi đó, ở bên kia Thái 
Bình Dương, nền kinh tê Mỹ lại có được sự 
tăng trưởng kinh tê kéo dài kỷ lục từ đầu 
những năm 1990 cho đến đầu thê kỷ 21,
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sau khi đã phục hồi th àn h  công từ  cuộc suy 
thoái vào cuôì những năm  1980. Mặc dù 
nền kinh t ế  Mỹ đã chậm lại vào năm  2001 
chủ yếu do sự sụp đố của bong bóng công 
nghệ thông tin  (IT) và các cuộc tấn  công 
khủng bô", song vẫn không thê làm lu mờ 
được thập kỷ hoàng kim của nển kinh tế  
này vào những  năm  1990. Các nền kinh tê 
đang phát tr iển  Đông Á cùng tăng trương 
rấ t  tốt cho đến khi chúng đột nhiên bị lâm 
vào khủng hoảng tài chính cuối những 
năm 1990. Tuy có khác nhau  ít nhiều và 
vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn đà tăng 
trương trước khủng  hoảng, song hầu  hết 
các nền kinh tế  đang phá t triển Đông Á về 
cơ bản đã th o á t  ra  khỏi khủng hoảng và 
phục hồi được nền kinh tế  của mình. Trong 
bôì cảnh của những biến động nhanh 
chóng như vậy ở khu vực, T rung Quốc, một 
nước đang p h á t  triển  khổng lồ ở Châu Á và 
thê giới, đã đ ạ t  được sự tăng  trưởng kinh 
tế  nhanh và liên tục từ  đầu những năm 
1990. Nhờ đó, T rung  Quốc đã thực sự trở 
thành một nền  kinh tê lớn, đầy tiềm năng 
và đang có ảnh  hưởng ở Châu Á và th ế  
giới, lấn á t  cả sự hiện diện về kinh tế  của 
N hật Bản.

Trước nhữ ng  khó khăn  và sự suy giảm 
về vai trò kinh tê của mình ở Đông Á và 
thê giới trong những năm gần đây, N hật 
Bản đã, sẽ và cần làm gì để đảo ngược xu 
hưống này và đóng góp vào sự tăng  tưởng 
kinh tê ở Đông Á.

II. Tầm  q u a n  trọn g  n gày  cà n g  g iảm  
của n ển  k in h  t ế  N h ật B ản ở  Đ ô n g  Á

Chúng ta có thể  thây được tầm  quan trọng 
về kinh tế  của N h ậ t  Bản ở Đông Á và th ế

giới đã giảm sú t như th ế  nào trong những 
năm gần đây thông qua các chì sô' khác 
nhau. Xét về tống sản  phẩm  nội địa (GDP), 
phần  của N h ậ t BảiỊ trong GDP toàn thê 
giới đã giảm từ  mức cao n h ấ t  18, 2% năm 
1994 xuống còn 15,4% năm  2000. Thậm chí 
tầm  quan trọng của N hậ t Bản ở Đông Á 
còn giảm m ạnh hơn, vì phần của Nhật Bản 
trong GDP của Đông Á đã giảm từ mức cao 
nh ấ t  78,3% năm  1988 xuống còn 68,1% 
năm  2000. Sự giảm phần của N hật Bản 
trong GDP của Đông Á lại đi liền với sự gia 
tăng  nhanh  chóng GDP của các nền kinh 
tê đang phá t tr iển  Đông Á. Đặc biệt, Trung 
Quốc (gồm cả Hồng Kông) đã tăng được 
phần của mình trong GDP Đông Á từ 9,6% 
năm  1988 lên 17,5% năm 2000. Trong 
ngoại thương cũng có một xu hướng giảm 
sút tương tự. Cụ thê là, phần  của N hặt 
Bản trong xuấ t khẩu  của thê giới đã giảm 
từ mức cao n h ấ t  9,2% năm  1986 xuống còn 
6,8% năm 2000, trong khi phần của nó 
trong xuất khẩu  của Đông Á đã giảm từ 
mức cao n h ấ t  59,6% năm  1980 xuống còn 
30,2% nảm  2000.

Do vị tr í  của nó trong GDP và mậu 
dịch của Đông Á giảm sú t  tương đôi nên 
N hậ t Bản đã trỏ th àn h  một bạn hàng ít 
quan trọng hơn đỗì vối các nền kinh tê 
đang phá t triển  Đông Á. Cụ thể là, phần 
nhập khẩu  từ  N h ậ t Bản trong tổng kim 
ngạch nhập khẩu  của Đông Á đang phát 
triển đã giảm từ  22,1% năm  1990 xuống 
còn 16,5% năm  2001, và phần  xuất khẩu 
sang N hật Bản trong tổng kim ngạch nhập 
khẩu của Đông Á đang phá t triển cũng đã 
giảm từ  14,8% xuông còn 12,1% trong cùng 
thòi kỳ. Trong khi đó, các phần  tương ứng
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của nhập khẩu  và xuất khấu của Đông Á 
vối Trung Quôc đã tăng  từ  8,1% và 5,5% 
lên tương ứng là 9,8% và 9,2%, do nền kinh 
tê và mậu dịch của Trung Quốc ngày càng 
mở rộng.

Trái với việc tầm  quan trọng của N hật 
Bản như là một bạn hàng của các nền kinh 
tế  đang phát triển Đông Á ngày càng giảm, 
thì khu vực này lại đang trở thành  một 
bạn hàng ngày càng quan trọng hơn của 
Nhặt Bản. Thật vậy, phần của xuất khẩu 
sang các nền kinh tê đang p há t triển Đông 
Á trong tổng kim ngạch xuất khẩu cuả 
Nhật Bản đã tăng  từ  29,8% năm 1990 lên 
39,2% năm 2001, và phần tương ứng trong 
tổng kim ngạch nhập khẩu của N hật Bản 
cũng đã tăng mạnh từ  29,8% lên 42,3% 
trong cùng thời kỳ. Những phá t hiện này 
cho thấy sự tăng  trưởng bền vững ở các 
nền kinh tế  đang phát triển  Đông Á ngày 
càng trở lên quan trọng hơn dôi với tăng 
trưởng kinh tế  ở N hặt Bản.

III. N hửng n g u y ên  n h â n  làm  su y  g iảm  
sửc cạnh tranh của N hạt Bản

Tầm quan trọng ngày càng suy giảm 
của nền kinh tê N hật Bản vối phần còn lại 
của th ế  giới trong những nàm  gần đây có 
thế là do nhiều nhân tô khác nhau. Trung 
tâm nghiên cứu kinh tê N hật Bản (Tokyo) 
đả tiến hành một nghiên cứu xem xét 
những thay đối trong sức cạnh tranh  quốc 
tế  của 31 nước, thuộc Tổ chức hợp tác và 
phát triển kinh tế  (OECD) và các nước 
Đông Á, bằng cách tập trung  vào tám  lĩnh 
vực - khoa học và công nghệ, công' ty, tài 
chính, chính phủ, cơ sớ hạ tầng, giáo dục, 
quốc tê hoá và công nghệ thông tin (IT).

Các phân tích của Trung tâm được tiên 
hành cho các năm 1980, 1990 và 2000 cho 
thấy, sức cạnh tranh  chung của N hậ t Bán 
đã giảm mạnh từ  vị tr í  thứ tư và t.hứ ba 
trong các năm 1980 và 1990 xuồng vị trí 
thứ 16 năm ‘2000. Trong khi đó, Singapore 
lại được xếp vị tr í  thứ  nhất vào các nảm 
1980 và 1990, và Hồng Kông được xếp vị 
trí thứ nhâ't vào năm 2000. Mỹ được xếp vị 
trí thứ hai vào các năm  1980 và 1990 và 
thứ ba vào năm  2000.

Trong sô" tám  lĩnh vực được nghiên cứu, 
vào năm 2000, N hậ t Bản có thành  tựu rấ t  
tốt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, 
trong đó khu vực tư nhân  của N hật Bản tỏ 
ra rấ t  năng động và có sức cạnh tranh  
trong lĩnh vực nghiên cứu và p há t triên 
(R&D). Trái lại, sức cạnh tranh  của Nhật 
Bản lại rấ t  thấp  trong lĩnh vực giáo dục 
(đứng thứ 21), tà i chính (dứng thứ 21), và 
quốc tế  hoá (đứng thứ 17). Đáng lưu ý 
rằng, những t.hứ hạng của Nhật Bản trong 
các lĩnh vực này đã giảm ciáng kê trong 
những năm  1990, vì thứ  hạng của Nhật 
Bản trong lĩnh vực giáo dục, tài chính và 
quốc tế  hoá được đánh giá ở mức cao hơn 
vào năm 1990, tương ứng là thứ 17, thứ 3 
và thứ 11.

Việc xem xét th àn h  tựu vê giáo dục của 
các nước phát triển  cho thấy rằng, tỉ lệ 
tuyển vào đại học (undergraduate) ở Nhật 
Bản là thấp  và tỉ lệ tuyển vào các trường 
cao học (graduate) đặc biệt thấp, so với các 
nước khác. Hơn nữa, nếu so sánh quốc tê, 
người ta còn thấy rằng, sô sinh viên theo 
học các lĩnh vực kỹ th u ậ t  và các khoa học 
tự nhiên ở N hậ t Bản thấp xa so với các
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nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng 
Kồng và Anh. Nhừng phát hiện này cho 
thấy rằng, hệ thống giáo dục tốt, với trọng 
tâm  là các ngành kỹ th u ậ t  và khoa học tự 
nhiên đóng góp vào việc tạo ra sức cạnh 
t ranh  của nền kinh tê Nhặt Bản một thời, 
đã ngày càng trở nên kém thế  trong những 
năm gần đây. Khả năng thông thạo tiếng 
Anh của người Nhật Bản cũng rấ t  kém. về  
điểm TOEFL trung  bình, N hật Bản luôn 
độc chiếm một trong những vị trí thấp 
n hấ t trong bảng xếp hạng của th ế  giói. 
Đáng tiếc là, trong một thế  giới đang toàn 
cầu hoá nhanh chóng, tiêng Anh được dùng 
như một ngôn ngừ th ế  giới và việc thông 
thạo tiếng Anh là một điểu kiện quan 
trọng để thư thập  được nhửng thông tin 
hữu ích cho việc thúc đẩy tăng trưởng, thì 
N hật Bản lại tỏ ra  đuối sức về m ặt này. 
Trên cơ sỏ nhận  thức rằng, chang mất 
nhiều thời gian lắm để cho chất lượng giáo 
dục bị suy giám, trong khi lại m ất không ít 
thời gian để xây dựng lại một hệ thông 
giáo dục tốt, nên trong nhiều năm qua, 
Nhặt Bản cũng đã bắt tay vào việc cải cách 
và xây dựng lại hệ thông giáo dục của 
mình. Tuy vậv, thực trạng  giáo dục cũng 
như nhừng kết quả cải cách đạt được cho 
đến nay khiến người ta phải cảnh báo 
rằng, muôn không tiếp tục tụ t hậu thêm 
nữa, N hật Bản cần phái quyết tâm  cải 
cách toàn diện, tr iệ t để và nhanh chóng 
hơn nữa hệ thông giáo dục của mình. 
Ở đây, chúng tôi không muốn giải thích 
nhiều vê việc thiếu sức cạnh tranh  của lĩnh 
vực tài chính N hật Bản, vốn là hậu quả 
chú yếu cua tình trạn g  ngày càng xấu đi 
của vấn đê nợ khó đòi (Non-performing

Loans - NPL). Vấn đề NPL có căn nguyên 
từ việc cho vay tuỳ Kiện và quá mức của các 
ngân hàng  trong thời kỳ kinh tế  bong bóng 
VỚI hy vọng rằng  giá trị đấ t đai được thế 
chấp để xin vay sẽ tiếp tục tăng lên trong 
tương lai. Song đáng tiếc là, sự đổ võ đột 
ngột của nền kinh tế  bong bóng vào đầu 
những năm  1990 đã khiến những người đi 
vay khó có thể  t rả  được nợ. Chính vì thê, 
nên các ngân hàng thương mại có vị thê tài 
sản yếu do khối lượng NPL ngày càng tăng 
đã không muôn tiếp tục cho vay mới. Do 
hiểu được rằng, khu vực tài chính cần phải 
cung ứng kịp thòi và thích hợp các khoản 
vốn đê hỗ trợ đưa nền kinh tê Nhặt Bán 
trở lại con đường tăng  trưởng kinh tế  bển 
vững, nên các chính phú N hật Bản thây 
cần thiết phải giải quyết nhanh chóng vấn 
để tài chính này. Tuy vậy, những gì mà họ 
đã làm trong thòi gian qua khiến người ta 
thấy cần phải nhấn  m ạnh ràng, muôn giải 
quyết, dược triệ t đê các vấn đê tài chính và 
làm cho hệ thông này thực sự có hiệu quả 
hơn, đòi hỏi không chỉ thanh  toán nhanh 
các khoản NPL và đổi mới lại khu vực tài 
chính hoặc người cho vay, mà còn phải cải 
tổ và làm sông động lại cả khu vực công ty 
hoặc ngươi đi vay.

IV. Sự sa  sú t củ a  N hật B ản tron g  lĩnh  
vực qu ốc  tê h oá  vào  n h ữ n g  năm  1990

Quốc tế  hoá có thê  được xem xét cả từ 
hai khía cạnh: đôi nội và đối ngoại. Khía 
cạnh đối ngoại là nói đến các hoạt động đi 
ra nưóc ngoài của người N hật Bản, còn các 
khía cạnh đôi nội là nói đên các hoạt động 
vào N hật Bản của người nước ngoài. Cụ 
thể là, xuấ t khẩu  và đầu tư trực tiếp ra
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nước ngoài là những ví dụ về quốc tê hoá 
xét theo khía cạnh dối ngoại, còn nhập 
khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 
Nhật Bản là những ví dụ về quốíc tê hoá 
xét theo khía cạnh đôi nội. Xem xét quốc tê 
hoá từ hai khía cạnh này, ta  thấy, hiện 
Nhật Bản đặc biệt tụ t  hậu  trong quốc tê 
hoá xét từ khía cạnh đổi nội.

Do kết quả của một loạt những cuộc 
thương lượng mậu dịch nhiều bên trong 
khuôn khổ tổ chức Hiệp định chung về 
mậu dịch và th u ế  quan (GATT) trong thòi 
kỳ sau Chiến tranh  T hế  giới thứ hai, nên 
những hạn chế nhập khẩu ở Nhật Bản đã 
được giảm bớt đáng kể. Thật vậy, thuê 
suất thuê quan nhập  khẩu trung  bình của 
Nhật Bản nhiều năm qua đã thuộc loại 
thấp nhất thê giỏi. Những hàng rào chính 
thức dối vối FDI vào N hật Bản cũng đã 
được giảm bớt, do những cam kết quốc tê 
với OECD và do cả sức ép m ạnh mè từ 
nước ngoài, đặc biệt từ  Mỹ. Mặc dù nhừng 
hàng rào đôi với mậu dịch và FDI đã giảm 
dáng kể, song thực tê vẫn còn tồn tại nhiều 
hàng rào khác nhau dôi với nhập khẩu và 
FDI vào N hật Bản. Một sô hàng rào này 
gồm có những hàng rào phi quan thuê 
(NTB) như những quy định vê chất lượng 
và an toàn sản phấm  và những thực tê 
kinh doanh dộc quyền và có tính bài ngoại, 
như những hành vi câu kết ngầm. Người ta 
nhặn thấy rằng, việc thiếu sức cạnh tranh  
trong các lĩnh vực giáo dục và tài chính, 
được đề cập ỏ trên, đã dẫn đến thực tế  là 
các lĩnh vực này hoàn toàn đóng cửa trước 
sự cạnh tranh  từ bên ngoài.

Đúng là, nền kinh tế  N hật Bản phải 
được phục sinh đế nước N hật lấy lại vị trí

lãnh đạo của mình ỏ khu vực Đông A. 
Trong bài viết này, chúng tôi đã chỉ ra  
nhiều vấn đê quan trọng, gồm có sự yêu 
kém của hệ thông giáo dục và lĩnh vực tài 
chính và một hệ thống kinh tế  khép kín đổi 
với người nước ngoài, cần phải được giải 
quyết sớm để nền kinh tê Nhật Bàn có thể  
phục hồi được từ  cuộc suy thoái kéo dài và 
lấy lại được sức cạnh tranh  của mình. Đê 
giải quyết được những vân đê đó, cần phải 
tiến hành nhanh chóng và quyết liệt việc 
phi điều chỉnh và tự do hoá thị trường 
trong nước N hật Bản. Cụ thể là, phải 
nhanh chóng thực hiện những cải cách về 
chính sách như cải tô lĩnh vực tài chính và 
công ty, phải điều chính trong các lĩnh vực 
khác nhau  như giáo dục và nghiên cứu 
khoa học công nghệ, đấy mạnh việc tự do 
hoá nhập khẩu các thị trường hàng hoá và 
dịch vụ như các hàng nông sản và các dịch 
vụ vận tải.

V. Các h iệp  đ ịn h  đôi tác  kinh tế: con  
đường đưa N h ậ t  Bản trở thành m ột  
lãnh đạo khu vực

Đê có thể trở thành  một lãnh đạo khu 
vực, Nhật Bản cần phải tích cực đóng góp 
vào tăng  trưởng kinh tế  và và cải thiện đòi 
sống của các dân tộc ỏ Đông Á. Muôn đạt 
được mục tiêu này, không có cách nào khác 
là, N hật Bản phải phục hồi được từ cuộc 
suy thoái kinh tê kéo dài và lấy lại được 
tính năng động của minh. Ngoài ra, N hật 
Bản phải trở th àn h  một nước mà các nền 
kinh tê đang p há t triển Đông Á có thê 
trông đợi được ỏ nhiều diêm. Cụ thể là, 
N hật Bản phải đạ t được mức sống cao 
không chỉ vê lượng như thu  nhập cao mà
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còn cả vê chất như  phải có một lôi sông 
thân  th iện  với môi trường và hài hoà với 
quốc tê. Phải xây dựng một hệ thông mở và 
có hièu quả trong nhiều lĩnh vực như giáo 
dục, tài chính, phân  phôi, các dịch vụ vận 
tải va viền thông. Hơn nữa, N hật Bản phải 
đóng góp làm cho tình hình kinh tê ỏ các 
nước láng giềng Đông Á của mình ngày 
một tốt hơn không chỉ bàng cách cung cấp 
nhiêu viện trợ kinh tế  và kỷ thuật, mà còn 
bằng cách chấp n h ận  nhiều hàng hoá, tiền 
vôn, con người, và thông tin từ các nước 
đang p h á t  triển  Đông Á. Thật vậy, Nhật 
Bản cần phải xây dựng môi quan hệ hai 
chiều, tức là môi quan hệ cho và nhận, với 
các nước dang p h á t  triển Đông Á đê hai 
bên cùng có lợi.

Việc ký kết được các hiệp định đối tác 
kinh tê (.Economic Partnership Agreement - 
EPA) với các nền kinh tê đang phát triển 
Đỏng Á là một cách rấ t có hiệu quả đê 
N hặt Bản có thê đ ạ t được các mục tiêu 
này. Các EPA cần bao gồm không chỉ việc 
tự do hoá và tạo th u ậ n  lợi vê mậu dịch và 
FDI mà còn cả sự viện trợ về kinh tế  và kỷ 
thuật. Do vậy, chúng cần vượt, quá các hiệp 
định thương mại tự do (Free Trade 
Agreement - FTA), đã cìược nhiều nước ký 
kết trong những năm  gần đây. Việc đưa 
viện trợ kinh tê và kỹ th u ậ t  vào các hiệp 
định này là r ấ t  quan  trọng đê làm sâu sắc 
hơn quan hệ đôi tác kinh tê ở Đông Á, vì 
khu vực này bao gồm nhiều nước đang 
phá t triên đang rấ t  cần các khoản viện trợ 
như thế  để p há t triển.

Một ví dụ cụ thê  về một EPA là Hiệp 
định đôi tác N hật Bản-Singapore (JSEPA),

được thủ tướng N hật Bản Koizumi J u n 
ichiro và thủ  tướng Singapore Goh Chok 
Tong ký vào tháng  1 năm  2002 và có hiệu 
lực vào cuối tháng 11 cùng năm. Những 
mục tiêu của JSE PA  gồm có thúc đẩy tăng 
trướng kinh tê bàng cách mở rộng đầu tư 
và mậu địch, và phát triển môi quan hệ 
chính trị và xã hội chặt chẽ giữa hai nước. 
Theo JSEPA, N hật Bản và Singapore đồng 
ý tự  do hoá mậu dịch hàng hoá và dịch vụ 
và tự do hoá FDI. Cụ thể hơn là, Singapore 
đồng ý loại bỏ tấ t  cả các hàng rào thuế  
quan đôi với hàng hoá nhập khấu từ  Nhật 
Bản, còn N hật Bản củng đồng ý loại bó 
thuê  quan đôi với tấ t  cả hàng hoá nhập 
khâu từ Singapore, trừ  một vài ngoại lệ, 
gồm một số nông sản và các sán phàm hoá 
dầu. JSEPA  bao gồm các biện pháp tạo 
thuận  lợi về thương mại đê đôi phó với các 
NTB như các thủ  tục hải quan kém hiệu 
quả và những khác biệt vê tiêu chuẩn kỹ 
thuật. Về thương mại dịch vụ, Nhặt Bản 
và Singapore đồng ý mở rộng các lĩnh vực 
tự  do hoá vượt ra  ngoài những cam kết đả 
có của họ trong khuôn khổ Hiệp định 
chung về mậu dịch dịch vụ (GATS). v ề  tự 
do hoá FDI, JSE PA  rấ t  muôn các công ty 
Nhật Bản và Singapoređược hương cjiê độ 
đôi xử quốc gia (NT) hoặc không bị phân 
biệt đôi xử ớ các nước đôi tác của chúng. 
Ngoải tự do hoá và tạo thuận  lợi vê mậu 
dịch và FDI, nhiều chương trình hợp tác, 
thúc đẩy sự giao lưu kinh tế  và xà hội giữa 
hai nước, cũng đang được thực hiện. Chẳng 
hạn, JSEPA  cho phép sự di chuyên quốc tế  
các nhà chuyên môn như các bác sĩ, và nó 
còn bao gồm cả sự hợp tác trong các lình 
vực khác như công nghệ thông tin, khoa

Tự/Ĩ chi Khoa học DHQGHN, Kinlì tế -  Luật. T.xx, Số2, 2004



6 4
Lưu Ngọc Trịnh

học và công nghệ, phát triển nguồn nhân 
lực. Phạm vi bao hàm  của JSEPA  toàn 
diện hơn rấ t  nhiều so với các thoả thuận  
khu vực khác như Khu vực mậu dịch tự do 
Đông Nam Á (AFTA). Do đó, JSEPA có thể 
là một mô hình cho các hiệp định khu vực 
trong tương lai ở khu vực.

Chúng ta có thể hy vọng các EPA sẽ có 
những tác động thuận  lợi khác nhau đên 
các thành viên của chúng. Các EPA cùng 
vối các FTA sẽ tạo điều kiện để các công ty 
có thể tiếp cận được những thị trường của 
các nưốc thành viên. Tự do hoá và tạo 
thuận  lợi về mậu dịch và FDI có thê giữ vai 
trò xúc tác trong việc tiến hành những cải 
cách chính sách, cực kỳ quan trọng cho 
phục hồi kinh tế  nhưng cũng rấ t khó tiên 
hành nếu chỉ dựa vào các lực lượng bên 
trong. Các dòng hàng hoá và công ty nước 
ngoài đổ vào nhờ tự do hoá và tạo thuận  lợi 
vê mậu dịch và FDI sẽ cải thiện được hiệu 
quả của các công ty trong nước thông qua 
sức ép ngày càng tăng từ  bên ngoài. Tự do 
hoá mậu dịch và FDI trong khuôn khô các 
EPA là đặc biệt quan trọng khi các cuộc 
thương lượng mậu dịch đa phương trong 
khuôn khô Tô chức mậu dịch thê giới 
(WTO) đang vấp phải khó khăn do số 
thành viên của Tố chức này ngày càng 
đông và kèm theo dó, là có rấ t  nhiều vấn 
đề phức tạp nảy sinh. Người ta  hy vọng các 
chương trình hợp tác trên  sẽ góp phần cải 
thiện được chất lượng nguồn nhân lực, 
năng lực kỹ thuật, và làm sâu sắc thêm sự 
hiểu biết lẫn nhau về xã hội và văn hoá 
của các đối tác. Tóm lại, người ta có thể  hy 
vọng các EPA sẽ đóng góp không chỉ vào 
tăng trưởng kinh tế  mà còn vào sự cải

..................
thiện của các khía cạnh văn hoá và xả hội 
của cuộc sống ở N hật Bản cũng như các 
nước đối tác trong khu vực.

VI. Các ch iến  lược EPA của N hật Bản  

ở Đ ông Á

Trong các phần trên chúng ta đã cho 
rằng, việc hình thành  các EPA sẽ là một 
chính sách có hiệu quả đôi với N hật Bán và 
các nước láng giềng Đóng Á để thúc đấy 
tăng trưởng kinh tế, và nhờ đó sẽ góp phần 
tạo ra sự ổn định về chính trị và xã hội 
trong khu vực. Muốn trở thành một nước 
đứng đầu trong khu vực, Nhật Bản phái 
chủ động đưa ra sáng kiến để hình thành 
và thực hiện các EPA với các nền kinh tê 
đang phát triển Đông Á. Tuy vậy, để đạt 
được mục tiêu này, N hật Bản sẽ phải khắc 
phục nhiều trở ngại khác nhau.

Một trong những t.rở ngại chủ yếu đối 
với Nhật. Bản t r o n g  việc hình thành các 
EPA là loại bỏ hoặc giảm bớt sự bảo hộ 
nhập khẩu trong các lĩnh vực nhạy cảm, 
đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Lĩnh 
vực nông nghiệp của N hật Bản được bảo hộ 
vì nhiều lý do. Một sô người cho răng, nông 
nghiệp phục vụ cho nhiều mục đích hữu 
ích đôi với nền kinh tế  và xã hội Nhật Bản 
như giữ gìn văn hoá truyền thông và mội 
trưòng tự nhiên. Một số người còn cho 
rằng, cần duy trì sản xuất nông nghiệp ỏ 
trong nước đế đảm báo được sự cung cấp ôn 
định lương thực thực phẩm hoặc duy trì 
được an ninh lương thực. Mặc dù bảo hộ 
nhập khẩu có thể phục vụ được các mục 
đích này, nhưng cũng phải nhấn mạnh 
rằng, đó là một cách hêt sức tốn kém và 
không hiệu quả. Thật vậy, trái với mong
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đợi của các nhà hoạch định chính sách, bảo 
hộ nhập khấu lình vực nông nghiệp đã góp 
phần làm mất đi tính năng động, vì một 
môi trường được bảo hộ sẽ không khuyến 
khích dược những người trẻ tuổi và nhiều 
hoài bão tham  gia vào hoạt động sản xuất 
nông nghiệp. Tác động không mong đợi 
này của bảo hộ nông nghiệp đã góp phần 
làm suy giảm sản xuấ t nông nghiệp. Chắc 
chắn là sẽ có những  chính sách tốt hơn đê 
đạ t được những mục tiêu này xét vê mặt 
chi phí và hiệu quả. Ví dụ, trong trường 
hợp an ninh lương thực, việc da dạng hoá 
các nguồn cung cấp lương thực thực phẩm 
sẽ là chính sách có hiệu quá hơn nhiều so 
với bảo hộ nhập khẩu.

Dù cho người ta  có đu những lý do hợp 
lý đê biện hộ cho việc bảo hộ lĩnh vực nông 
nghiệp ở Nhật Bản, song thực sự đó vẫn là 
một trỏ ngại lớn đôi với việc hình thành các 
EPA của Nhật Bản ít ra là vì hai lý do sau: 
Thứ n h ấ t, những nước quan tâm đến việc 
hình thành  các EPA với N hật Bản rấ t  
muôn xuất khẩu nông phẩm sang thị 
trường Nhặt. Do đó, N hật Bản sê không 
thể hình thành  được các EPA nếu Nhật 
Bản từ chốỉ tự do hoá các thị trường nông 
phấm của mình. T h ứ  h a i , Điểu XXIV của 
GATT quy định rằng, về càn bản, toàn bộ 
mậu dịch phải được tự do hoá trong khuôn 
khô các FTA, một phần  của các EPA. Việc 
loại mậu dịch hàng  nông sản ra khỏi các 
EPA có lè sẽ vi phạm  các quy định của 
GATT/WTO.

Tuy vậy, việc tự  do hoá nhập khẩu 
nông phẩm không phải là lĩnh vực du}' 
nhấ t gây tranh  cãi. Những lĩnh vực khác,

củng cần phải được tự do hoá, bao gồm lĩnh 
vực đấu thầu  xây dựng và lĩnh vực dịch vụ 
như các dịch vụ tài chính và vận tải. Ngoài 
ra, các nước cũng đang phản đôi mạnh mẽ 
và đòi N hật Bản phải tạo thuận  lợi cho 
việc di chuyên lao động quốc tế. Cụ thể là, 
người Philippine rấ t  quan tám  đến việc gứi 
các hộ lý sang Nhật làm việc theo khuôn 
khô EPA, nhưng do sự phản dôi quyết liệt 
của các hộ lý Nhật Bản, nên thoả thuận 
này trở lên hết sức khó khăn.

Đê dôi phó với các vấn đề tự do hoá, 
người ta nhận  thấy  ràng, trong một môi 
trường kinh tế  đang toàn cầu hoá nhanh 
chóng và trong thòi đại cách mạng IT, sự 
di chuyển tự do trong nước và quốc tê các 
hàng hoá, con người, tiền bạc và thông tin 
là một tiền đề để đạ t được một nên kinh tế  
có sức cạnh tranh  và hấp dẫn. Trên cơ sở 
nhận thức như vậy, N hặt Bản thấy cần 

phải sử dụng EPA để tự do hoá các thị 
trường của mình và làm cho nền kinh tế  
Nhặt Bản có sức cạnh tranh  và hấp dẫn 
hơn. Đế giảm được những cái giá phải trả 
do điều chỉnh như th ấ t  nghiệp do tự do hoá 
gây ra, thì những lĩnh vực nhạy cảm có thể 
được bảo lưu thêm  một thòi gian và được 
hỗ trợ vê kinh tế. Tuy vậy, dù cho phải cần 
dành them một thòi gian bảo lưu nữa cho 
các linh vực này, thì điều quan trọng là cần 
phải có một thời gian biêu cụ thể  và cần có 
lịch trình tự  do hoá rỏ ràng. Cuổi cùng, cần 
nhấn  mạnh rằng, những cải cách chính 
sách trong nước, như phi điều chính và cải 
tổ lĩnh vực tài chính, phải được tiến hành 
song song vói việc tự do hoá các chính sách 
đôi ngoại trong khuôn khô EPA.
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Trong việc hình th àn h  các EPA, điều 
cực kỳ quan trọng đối vối các nhà hoạch 
định chính sách của N hậ t Bản là việc lựa 
chọn các nước đối tác cho các hiệp định đó. 
Nhật Bản đã ký EPA vối Singapore và 
cũng đả chính thức bắt đầu nghiên cứu 
khả năng ký EPA  với Hàn Quốc và vối 
ASEAN. Không ít người N hậ t và Châu Á 
cho rằng, N hật Bản cần phải ký càng 
nhanh càng tốt EPA vối Hàn Quốc và 
ASEAN nhằm  làm sâu sắc hơn các quan hệ 
của N hật Bản với các nước này trên  cơ sở 
hai bên cùng có lợi. T rung Quốc đã đề nghị 
ký một FTA với N hật Bản, nhưng N hật 
Bản chưa hưởng ứng nhiệ t tình lắm. Thái 
độ đó của N hật Bản được giải thích là, do 
Trung Quốc vừa gia nhập WTO chưa lâu 
và phải thực hiện nhiều cam kết đưa ra  lúc 
được kết nạp vào WTO, nên N hật Bản cần 
xem xét xem Trung Quôc sẽ tự do hoá hệ 
thông mậu dịoh của mình như thê nào

trước khi bàn đến khả năng ký một EPA 
với Trung Quôc. Nói như vậy có nghĩa là, 
Nhặt Bản phải nghiên cứu những tác động 
có thế của một EPA vối Trung Quôc đê 
hình thành một chiến lược EPA của Nhật 
Bản ở Đông Á.

Tóm lại, trước bôi cảnh quốc tê và khu 
vực đang ngày càng thay đổi bấ t lợi cho 
N hật Bản, và để khôi phục sức cạnh tranh 
đang bị giảm sút của mình, ngoài việc tiên 
hành nhừng cải tổ cơ cấu kinh tế  căn bản ở 
trong nước theo hướng tự do, cởi mở và phi 
điều chỉnh hơn, N hật Bản còn phải tiên 
hành mở cửa hơn nữa nền kinh tê của 
mình cho các yếu tô nước ngoài và đóng 
góp tích cực hơn vào các cuộc thương lượng 
mậu dịch đa phương trong khuôn khố 
WTO, trong đó có việc hình thành  các Hiệp 
định đối tác kinh tế  tự do song phương và 
đa phương, trước hết là với các nước láng 
giềng khu vực.
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E C O N O M IC  P A R T N E R S H IP  A G R E E M E N T S  - 
A  W A Y  T O  R E C O V E R  J A P A N ’S E C O N O M IC  S T R E N G T H

Assoc. Prof. Dr. L u u  Ngoe T rin h

Institu te  o f World Economics and  Politics

From the early  1990s, after the bursting of the economic bubble, Japanese  economy has 
fallen in a long recession without a sign of sustainable recovery and, a t the same time, its 
importance in the  world and East Asia has  been steadily declining since then. In context of 
regional and in te rna tiona l changes unfavourable to Japan , in order to recover its declining 
competitiveness and  to regain its regional leadership in East Asia, beside having carried 
out domestic basic economic s tructu ra l reforms in direction of m aking its economy more 
free, decentralized, and  less regulated, Japan  is forced to open gradually its m arkets to the 
foreign factors and  have more active contributions to the trade  negotiations within the 
WTO framework, of which there are formation of the m ultilateral and bilateral free 
Economic P a r tn e rsh ip  Agreements (EPAs), first of all, with the regional neighboring 
economies. It may to say, the formation of EPAs with developing E as t  Asian economies is a 
very effective way of achieving these objectives for Japan . It may be considerred as a 
outside pressure on Jap an ese  economy to become more open, dynamic, and competitive. 
EPAs proposed by J a p a n  should include not only trade and FDI liberalization and 
facilitation bu t also economic and technical assistance. Thus they are beyond free trade 
agreements (FTAs), which have been concluded by many countries in recent years. 
However, Jap an  will have to overcome various obstacles in forming EPAs. One of the major 
obstacles for J a p a n  is to remove or reduce import protection in sensitive sectors, most 
notably agriculture  and  some service sectors such as finance and  transportation.
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