dµnh cho nhµ nghiªn cøu trÎ

lý vÜnh long
NCS Tr−êng §¹i häc KHXH vµ Nh©n
v¨n - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi

1. Lêi nãi ®Çu:

tiÕn tíi. Nãi c¸ch kh¸c, lý t−ëng cña chñ

Tõ khi chiÕn tranh l¹nh kÕt thóc ®Õn

nghÜa khu vùc hiÖn ®· trë thµnh gi¸ trÞ

nay, biÕn ®æi lín nhÊt cña t×nh h×nh chÝnh

quan cña c¸c n−íc. Do ®ã, chØ cÇn bÊt kú

trÞ toµn cÇu lµ sù chÊm hÕt cña t×nh tr¹ng

mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi kh«ng thÓ

thÕ giíi l−ìng cùc Mü - X«, thay vµo ®ã lµ

tham gia vµo c¸c c¬ chÕ cña c¸c tæ chøc

nh÷ng tranh chÊp mang tÝnh khu vùc víi

trong khu vùc cña m×nh, hä sÏ ph¶i ®èi

nhau. Nh÷ng nhµ lý luËn quèc tÕ theo chñ

mÆt víi kh¶ n¨ng bÞ lo¹i ra khái cuéc ch¬i

nghÜa hiÖn thùc tr−íc ®©y ®Òu nhÊn m¹nh

cña thêi ®¹i.

®Õn kh¸i niÖm lîi Ých quèc gia, cho ®Õn nay

Nh− vËy, víi t− c¸ch lµ mét thùc thÓ

®· kh«ng cßn mang tÝnh chñ ®¹o tuyÖt ®èi

kinh tÕ n»m trªn thÕ giíi, Trung Hoa D©n

n÷a; trong khi ®ã, c¸c nhµ chñ nghÜa tù do

Quèc §µi Loan (sau ®©y gäi t¾t lµ §µi

míi nhÊn m¹nh ®Õn kh¸i niÖm hîp t¸c

Loan) tr−íc m¾t ph¶i ®èi mÆt víi vÊn ®Ò

quèc tÕ (hoÆc khu vùc) – ch¼ng h¹n nh−

cÊp b¸ch lµ lµm sao ®Ó trë thµnh thµnh

viÖc trao ®æi th«ng tin, gi¶m thiÓu c¸c chi

viªn cña mét tæ chøc quèc tÕ hoÆc khu

phÝ tiÕp xóc, gia t¨ng ®é tin cËy lÉn nhau,

vùc(1). Tuy nhiªn, d−íi ¸p lùc cña “chÝnh

n©ng cao sù minh b¹ch cña c¸c quyÕt s¸ch,

s¸ch mét Trung Quèc” (One China Policy),

më réng c¸c hiÖp −íc hîp t¸c vµ ®Ò xuÊt

cho nªn §µi Loan nÕu muèn gia nhËp c¸c

c¸c ph−¬ng ¸n gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp.

tæ chøc quèc tÕ lµ cùc kú khã kh¨n. NÕu

§©y còng chÝnh lµ môc tiªu mµ hiÖn nay

theo ph−¬ng ph¸p mµ c¸c quèc gia ®ang

c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ang cïng nhau

thùc hiÖn lµ th«ng qua hiÖp ®Þnh th−¬ng
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®©y gäi t¾t lµ FTA), ®©y còng lµ mét sù lùa

2. Néi hµm vµ chñ tr−¬ng lý luËn cña
chÕ ®é chñ nghÜa tù do míi

chän kh«ng tåi cho nhµ ®−¬ng côc §µi

2.1 Néi hµm cña chÕ ®é chñ nghÜa

m¹i tù do (Free Trade Agreement) (d−íi

Loan. VÝ nh−, tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2001,

tù do míi

toµn thÕ giíi cã h¬n 130 FTA ®· ®−îc kÝ

Sù ph¸t triÓn cña chÕ ®é chñ nghÜa tù

kÕt. Trong ®ã liªn minh ch©u ¢u (EU)

do míi (cßn gäi lµ chñ nghÜa tù do míi -

chiÕm 27 FTA vµ ®ang th−¬ng th¶o h¬n 15

Neo-Liberal Institutionalism), cã quan hÖ

FTA kh¸c; Hoa Kú trong n¨m 1994 còng

mËt thiÕt ®èi víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña

®· hoµn thµnh viÖc ký kÕt hiÖp ®Þnh

sù hîp t¸c quèc tÕ; h¬n n÷a chñ nghÜa tù

th−¬ng m¹i tù do B¾c Mü (NAFTA), ngoµi

do míi cã liªn quan ®Õn kh¸i niÖm vÒ c¸c

ra còng ®· ký kÕt FTA víi mét lo¹t c¸c

“quy t¾c quèc tÕ” (international regime),

quèc gia nh− Israel, Jordan(2). Do ®ã, viÖc

nã cÊu thµnh nªn mét bé phËn quan träng

ký kÕt FTA sÏ gióp §µi Loan thiÕt lËp

trong néi hµm hîp t¸c quèc tÕ(4). §èi víi

quan hÖ th−¬ng m¹i víi c¸c quèc gia trong

vÊn ®Ò nµy, John G. Ruggie, Robert

vµ ngoµi khu vùc, tr¸nh ®−îc viÖc bÞ lo¹i

Keohane,

ra khái cuéc ch¬i.

D.Krasner còng ®· ®−a ra mét vµi ®Þnh

Theo xu thÕ quèc tÕ hiÖn nay mµ nãi,

Susan

Strange

vµ

Stephen

nghÜa cña riªng hä(5).

Th¸i Lan cã thÓ lµ nh©n tè cã kh¶ n¨ng

Liªn quan ®Õn néi hµm cña c¸c quy t¾c

nhÊt ký kÕt FTA víi §µi Loan. V× hiÖn t¹i

quèc tÕ, Keohane tãm t¾t thµnh c¸c tæ

§µi Loan vµ Th¸i Lan kh«ng ngõng giao

chøc quèc tÕ (international organization)

l−u vÒ kinh tÕ còng nh− cã quan hÖ mËt

(1): §ã lµ c¸c tæ chøc chÝnh phñ hoÆc c¸c tæ

thiÕt vÒ hîp t¸c ®Çu t− song ph−¬ng, quan

chøc phi chÝnh phñ xuyªn quèc gia, thuéc

träng nhÊt lµ §µi Loan vµ Th¸i Lan cã lîi

vÒ c¸c môc tiªu cô thÓ râ rµng cña mét chÕ

thÕ so s¸nh trªn lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu

®é, ®−îc thµnh lËp v× lîi Ých cña c¸c quèc

hµng ho¸(3). Nh−ng ®èi víi mèi quan hÖ

gia thµnh viªn, cã c¸c quy ®Þnh râ rµng,

nµy mµ nãi th× Th¸i Lan cã lîi Ých th−¬ng

c¸c quy ph¹m, nghÜa vô còng nh− quyÒn

m¹i tuyÖt ®èi, vÒ phÝa §µi Loan, tõ ®©y cã

lîi víi môc ®Ých gi¸m s¸t ho¹t ®éng vµ

thÓ mét b−íc tiÕn tíi më réng quan hÖ hîp

ph¶n øng cña c¸c thµnh viªn, ngoµi ra cßn

t¸c kinh tÕ hoÆc ph¸t triÓn thùc chÊt víi

cã n¨ng lùc cô thÓ ®Ó theo ®uæi c¸c môc

c¸c quèc gia kh¸c trong tæ chøc ASEAN.

tiªu vµ thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng. VÝ nh−

Do vËy, bµi viÕt nµy sÏ dùa vµo quan ®iÓm

tæ chøc TiÒn tÖ quèc tÕ (The International

cña chñ nghÜa tù do míi, ¸p dông vµo hiÖn

Monetary Fund, IMF); Ng©n hµng thÕ giíi

tr¹ng t×nh h×nh gi÷a hai bªn §µi Loan -

(The World Bank, WB)... (2) C¸c hiÖp −íc

Th¸i Lan, tõ ®ã ph©n tÝch, ngoµi ra th«ng

quèc tÕ (Regime). §©y lµ mét h×nh th¸i

qua viÖc lý luËn vÒ ph−¬ng thøc tiÕn hµnh

chÝnh thøc cã c¸c quy t¾c râ rµng cô thÓ,

ký kÕt FTA gi÷a hai bªn, ®Ò xuÊt mét sè

liªn quan ®Õn mét lÜnh vùc cô thÕ mang

kiÕn nghÞ cÇn thiÕt lµm tµi liÖu tham kh¶o.

tÇm quèc tÕ. VÝ dô: HiÖp −íc Bretton
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Woods hay c¸c C«ng −íc vÒ luËt BiÓn cña
Liªn hîp quèc. Nh÷ng ®iÒu ®Æc s¾c nµy lµ
viÖc thiÕt lËp c¸c tr×nh tù th«ng qua viÖc
th−¬ng l−îng ®µm ph¸n; (3) C¸c th«ng lÖ
quèc tÕ (convention): Kh¸i niÖm nµy thuéc
vÒ c¸c thÓ chÕ phi chÝnh thøc, néi hµm cña
nã chØ sù thÊu hiÓu còng nh− ®Ò xuÊt c¸c
quy t¾c mµ tõ ®ã h×nh thµnh nªn sù kú
väng cña c¸c n−íc thµnh viªn, tiÕn tíi viÖc
t−¬ng hç, t−¬ng t¸c, tho¶ thuËn víi nhau,
cïng nhau ®Ò xuÊt c¸c ý t−ëng trî gióp lÉn
nhau gi÷a c¸c quèc gia thµnh viªn. Do ®ã,
dùa trªn tr×nh ®é ph¸t triÓn x· héi trªn
tr−êng quèc tÕ mµ nãi, c¸c yÕu tè tÝnh phæ
biÕn vµ tÝnh tiªn quyÕt trong c¸c th«ng lÖ
quèc tÕ hiÓn nhiªn lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn
c¸c thÓ chÕ quèc tÕ vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ.(6)
2.2 Chñ tr−¬ng lý luËn cña chñ
nghÜa tù do míi

VÊn ®Ò c¬ b¶n, chñ nghÜa tù do míi cã
quan hÖ víi c¸c t− t−ëng tiÕn bé cña chñ
nghÜa tù do (liberalism) vµ c¸c nhu cÇu
quan ®iÓm cña chñ nghÜa chÕ ®é
(institutionalism). NÕu truy nguyªn tõ
nguån gèc lý luËn, cã thÓ thÊy r»ng lý luËn
nµy ®−îc hîp l¹i tõ chñ nghÜa chøc n¨ng
(functionalism) tõ nh÷ng n¨m 1950, lý
luËn khu vùc tæng hîp (regional
integration) tõ nh÷ng n¨m 1960 vµ lý luËn
phô thuéc lÉn nhau (interdependence) tõ
nh÷ng n¨m 1970, tÊt c¶ ®Òu ®Ò cao sù ph¸t
triÓn cña x· héi tù do trªn kh¾p thÕ giíi.
Ngoµi ra, nã cßn chÞu ¶nh h−ëng tõ quan
®iÓm lý luËn cña chñ nghÜa thÓ chÕ quèc tÕ
(international regime), trong ®ã cho r»ng
trªn thÕ giíi tån t¹i rÊt nhiÒu thÓ chÕ quèc
tÕ, nh÷ng thÓ chÕ nµy cã thÓ hoÆc trùc tiÕp
Nghiªn cøu Trung Quèc sè 2(126) – 2012

hoÆc gi¸n tiÕp t¹o nªn c¸c hiÖu øng nhiÔu
lo¹n ®èi víi hµnh vi cña c¸c quèc gia. V×
thÕ, c¨n cø vµo rÊt nhiÒu c¸c luËn thuyÕt
trªn, cã thÓ biÕt r»ng ®Æc ®iÓm cña chñ
nghÜa tù do míi chÝnh lµ nã kh«ng hÒ
gièng víi ý t−ëng më réng qu¶n lý kinh tÕ
(hµnh vi ®èi ngo¹i quèc gia) theo truyÒn
thèng cña chñ nghÜa tù do, do kinh tÕ kiÓu
Libreville tù ®éng ®iÒu tiÕt; trong khi ®ã,
nh÷ng nhµ chñ nghÜa tù do míi cã chñ
tr−¬ng chó träng ®Õn tÝnh quan träng cña
chÕ ®é quèc tÕ, cho r»ng cã thÓ t−¬ng trî
c¸c chÝnh s¸ch còng nh− sù thay ®æi cña
c¸c hµnh vi ®èi ngo¹i quèc gia, t¨ng tiÕn
vµ t¹o lËp tÝnh kh¶ thi cña c¸c lîi Ých céng
®ång. Ngoµi ra, chÕ ®é chñ nghÜa tù do míi
còng kh«ng gièng víi c¸c lý luËn truyÒn
thèng cho r»ng c¸c tæ chøc quèc tÕ sÏ trî
gióp cho hoµ b×nh còng nh− sù æn ®Þnh
trªn toµn cÇu; ng−îc l¹i, c¸c nhµ chñ nghÜa
tù do míi cho r»ng c¸c ®Þnh chÕ quèc tÕ sÏ
cã h¹n chÕ nhÊt ®Þnh khi tham gia hîp t¸c
quèc tÕ, tuyÖt ®èi kh«ng hoµn toµn phï
hîp mµ ®«i khi, víi nh÷ng ®Þnh chÕ quèc tÕ
bao gåm qu¸ nhiÒu chÕ ®é, h×nh thøc còng
nh− c¸c quy t¾c néi bé, nã sÏ c¶n trë viÖc
më réng hîp t¸c quèc tÕ.(7)
Tuy nhiªn, nÕu xÐt ®Õn qu¸ tr×nh h×nh
thµnh lý luËn chñ nghÜa tù do míi mµ nãi,
lý luËn nµy dung hîp gi÷a chñ nghÜa hiÖn
thùc míi vµ quan ®iÓm tæng hîp cña chÕ
®é chñ nghÜa, nã khëi nguån sím nhÊt tõ
khi thùc hiÖn viÖc phª ph¸n ®èi víi c¸c
quan ®iÓm t−¬ng quan cña chñ nghÜa hiÖn
thùc míi, bªn c¹nh ®ã xuÊt ph¸t tõ bÊt cø
lËp luËn c¬ b¶n nµo cña chñ nghÜa hiÖn
thùc míi, cè g¾ng ®Ò xuÊt c¸c quan ®iÓm lý
luËn chÕ ®é ho¸ ®Ó c¶i chÝnh hoÆc bæ sung.
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Do ®ã, c¸c häc gi¶ t−¬ng quan cña lý luËn
nµy tõ nh÷ng n¨m 1980 ®· b¾t ®Çu thùc
hiÖn c¸c phª b×nh sau ®èi víi chñ nghÜa
hiÖn thùc míi: (1) C¸c quan hÖ quèc tÕ
kh«ng chØ tån t¹i ®¬n nhÊt mét kÕt cÊu
quèc tÕ; (2) c¸c hµnh vi ®èi ngo¹i cña quèc
gia mang ®Çy ®ñ biÕn ho¸ vµ cã tÝnh chän
läc, kh«ng hoµn toµn nhÊt thiÕt ph¶i chÞu
¶nh h−ëng cña c¸c kÕt cÊu thÓ chÕ quèc tÕ;
(3) lý luËn cña c¸c kÕt cÊu thÓ chÕ quèc tÕ
®· qua thêi kú ë tr¹ng th¸i tÜnh, kh«ng thÓ
gi¶i thÝch ®−îc c¸c thay ®æi trong quan hÖ
quèc tÕ, cµng kh«ng thÓ ®−a ra ®−îc c¸c
ph−¬ng ¸n gi¶i quyÕt sù biÕn ®æi hoµ b×nh
cña thÕ giíi; (4) bÊt luËn lµ quan ®iÓm cña
chñ nghÜa hiÖn thùc truyÒn thèng hay chñ
nghÜa hiÖn thùc míi trë nªn qu¸ bi quan,
viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong c¸c mèi
quan hÖ quèc tÕ sÏ kh«ng cã lîi Ých thùc
chÊt; (5) chñ nghÜa hiÖn thùc coi nhÑ chøc
n¨ng cña c¸c thÓ chÕ quèc tÕ, vµ sù ph¸t
triÓn cña chÕ ®é ho¸ x· héi toµn cÇu(8).
Trªn ®©y lµ toµn bé c¸c luËn thuyÕt t−¬ng
quan vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ nguån
gèc lý luËn cña chÕ ®é tù do míi.

(reciprocity) nh−ng kh«ng ®¬n thuÇn v×
®¹o ®øc hay danh tiÕng (reputation) mµ
thùc hiÖn hîp t¸c víi nhau. Sù xung ®ét
gi÷a c¸c quèc gia víi nhau lµ b¶n chÊt
quèc tÕ; v× thÕ sù hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia
chñ yÕu nªn dùa vµo nÒn t¶ng nguyªn t¾c
c¬ b¶n lµ lîi Ých tuyÖt ®èi (absolute gains)
chø kh«ng ph¶i lµ lîi Ých t−¬ng ®èi
(relative gains); (4) lý thuyÕt trß ch¬i
(game theory) cã liªn quan ®Õn viÖc ®iÒu
tra, ph¶n ¸nh r»ng trong m«i tr−êng quèc
tÕ sÏ kh«ng thÓ cã sù hîp t¸c nÕu thiÕu
th«ng tin, do ®ã trªn b×nh diÖn quèc tÕ
ph¶i x¸c lËp mét bé quy t¾c tõ ®ã gi¶m
thiÓu kh¶ n¨ng ngé nhËn hay lõa ®¶o lÉn
nhau; (5) c¸c thÓ chÕ quèc tÕ dùa trªn sù
c¬ b¶n lµ viÖc ®ång ý gi÷a c¸c quèc gia víi
nhau, ®iÒu nµy kh«ng hoµn toµn t−¬ng
®ång víi kh¸i niÖm tµi s¶n c«ng céng
(public goods) trong kinh tÕ häc, do vËy cã
thÓ dÔ dµng xuÊt hiÖn hiÖn t−îng “kÎ ®i xe
kh«ng tr¶ tiÒn” (free riders); tuy nhiªn
trªn thùc tÕ th× trong qu¸ tr×nh hîp t¸c ®«i
khi vÉn cã thÓ n¶y sinh c¸c m©u thuÉn; (6)

Chñ tr−¬ng cña lý luËn nµy cã thÓ quy

sau khi thiÕt lËp c¸c ®Þnh chÕ quèc tÕ,

n¹p mét c¸ch ®¬n gi¶n nh− sau: (1) §ång ý

kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i phô thuéc vµo mong

víi c¸c quan ®iÓm sau cña chñ nghÜa hiÖn

muèn cña c¸c n−íc thµnh viªn, b¶n th©n

thùc míi, ®ång ý tr¹ng th¸i ph©n quyÒn v«

mçi n−íc sÏ cã n¨ng lùc tù tån t¹i, vÝ dô

chÝnh phñ cña céng ®ång quèc tÕ, nh−ng

viÖc thµnh lËp vµ sù ph¸t triÓn chøc n¨ng

nhÊn m¹nh tÝnh trËt tù cña nã; (2) ®ång ý

cña Toµ ¸n quèc tÕ (International Court of

r»ng quèc gia lµ mét thµnh phÇn cña céng

Justice, ICJ) ®· lµ mét thÓ thèng nhÊt. Do

®ång quèc tÕ, ®©y lµ chñ tr−¬ng cña lý tÝnh

vËy quan hÖ gi÷a c¸c ®Þnh chÕ quèc tÕ vµ

lîi Ých c«ng céng tèi cao (a rational utility-

c¸c quèc gia võa cã thÓ lµ mét biÕn l−îng

maximizer); (3) hîp t¸c quèc tÕ kh«ng can

phô thuéc l¹i còng cã thÓ lµ mét biÕn

dù ®Õn vÊn ®Ò ®¹o ®øc, kh«ng nªn ®Æt gi¸

l−îng ®éc lËp; (7) c¸c ®Þnh chÕ quèc tÕ cã

trÞ cña nã lªn trªn, do vËy gi÷a c¸c quèc

thÓ thµnh c«ng hay kh«ng, ph¶i xÐt ®Õn

gia víi nhau ph¶i cã sù chia sÎ lîi Ých

c¸c quèc gia thµnh viªn liÖu cã ph¶i cã
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chung lîi Ých vµ liÖu cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc

t¹i, víi viÖc mét lo¹t c¸c tæ chøc ®a ph−¬ng

®iÒu kiÖn cña c¸c ¶nh h−ëng t¸c ®éng lªn

(APEC, EU, UN, ASEAN) kh«ng thÓ hiÖn

trªn hµnh vi cña c¸c quèc gia thµnh viªn;

râ c¸c tÝnh n¨ng cña m×nh, c¸c tæ chøc ®a

tuy nhiªn hµnh vi cña c¸c quèc gia trong

ph−¬ng nµy kh«ng thÓ ph¸t huy ®−îc hiÖu

mét ®Þnh chÕ quèc tÕ bÊt k× rèt cuéc lµ héi

qu¶ chøc n¨ng trªn. Ng−îc l¹i, c¸c tæ chøc

nhËp hay t¸ch rêi, còng nhÊt thiÕt ph¶i

hiÖp −íc quèc tÕ song ph−¬ng hiÖn t¹i

xem xÐt ®Õn c¸c yÕu tè nh− cÊu tróc, ®iÒu

®· trë thµnh mét c¬ cÊu quan träng trong

kiÖn cô thÓ bªn ngoµi hay t×nh h×nh chÝnh

nÒn chÝnh trÞ quèc tÕ. VÝ nh− mét tæ chøc

trÞ bªn trong cña tæ chøc ®ã míi cã thÓ x¸c

®a ph−¬ng nh− APEC bao gåm 21 thµnh

®Þnh râ; (8) c¸c nhµ chñ nghÜa tù do míi

viªn ®Õn tõ rÊt nhiÒu khu vùc kh¸c nhau

cho r»ng lý luËn nµy kh«ng cÇn thiÕt ®Æt

trªn thÕ giíi (gåm cã c¸c khu vùc B¾c Mü,

ra mét lý luËn khæng lå (macro-level

Nam Mü, §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸), bÒ

theory) cho c¸c quan hÖ quèc tÕ, còng

ngoµi t−ëng nh− t−îng tr−ng cho toµn bé

kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gi¶i thÝch tÊt c¶ c¸c

c¸c ®èi t¸c ë khu vùc ch©u ¸ - Th¸i B×nh

hiÖn t−îng quèc tÕ; tuy nhiªn lý luËn nµy

D−¬ng, nh−ng khi mçi quèc gia thµnh viªn

cã thÓ gióp ®ì cho viÖc gi¶i thÝch c¸c hîp

trong khu vùc ph¶i ®èi mÆt víi mét vÊn ®Ò

t¸c kinh tÕ quèc tÕ, h¬n n÷a víi c¸c vÊn ®Ò

mÉn c¶m bÊt kú (vÝ dô c¸c tranh chÊp tån

chÝnh trÞ vµ an toµn còng cã nh÷ng sù phï

t¹i ®Õn nay vÒ hµng rµo thuÕ quan ®èi víi

hîp cÇn dïng ®Õn.(9)

c¸c s¶n phÈm n«ng ng−), mçi thµnh viªn

3. DiÔn gi¶i c¸c gãc ®é cña thÓ chÕ
quèc tÕ: ý nghÜa vµ vai trß cña viÖc ký
kÕt FTA
XÐt vÒ chñ tr−¬ng cña lý luËn chñ nghÜa
tù do míi mµ nãi, c¸c quèc gia v× ph¶i ®èi
mÆt víi sù bÊt tr¾c trong rñi ro cã thÓ t¹o
thµnh tõ tr¹ng th¸i v« chÝnh phñ trong
m«i tr−êng quèc tÕ, cïng víi viÖc gi¶m
thiÓu sù c¹nh tranh quyÒn lùc gi÷a hä víi
nhau, do vËy viÖc thiÕt lËp mét quy chÕ
hîp t¸c quèc tÕ vÉn lµ mét yªu cÇu kh«ng
thÓ

thiÕu gi÷a c¸c chÝnh phñ. Bëi sù

®Òu l©m vµo t×nh thÕ kh«ng thÓ nh©n
nh−îng do x¶y ra sù xung ®ét vÒ lîi Ých lÉn
nhau.(10)
Trong khi ®ã, trong viÖc hîp t¸c tù do
th−¬ng m¹i song ph−¬ng, c¸c quèc gia trªn
thÕ giíi ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn rÊt lín. Bµn
vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn hiÖn t¹i cña c¸c
quèc gia ë ch©u ¸, t¹i héi nghÞ cÊp cao
ASEAN lÇn thø 6 n¨m 1998, quèc gia ®Çu
tµu trong 6 n−íc thµnh viªn s¸ng lËp ®· ®Ò
xuÊt ý t−ëng t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn nÒn
kinh tÕ cña c¶ khu vùc(11), qua ®ã quyÕt

thµnh lËp c¸c ®Þnh chÕ quèc tÕ kh«ng chØ

®Þnh tõ n¨m 2002 b¾t ®Çu thùc hiÖn tiÕn

gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng lõa dèi vµ ngé nhËn

tr×nh x©y dùng khu vùc th−¬ng m¹i tù do

gi÷a c¸c quèc gia, mµ cßn ®Ò ra c¸c nguyªn

ASEAN (AFTA), theo kÕ ho¹ch sÏ gi¶m

t¾c tiÕp xóc lÉn nhau gi÷a c¸c quèc gia.

møc thuÕ quan xuèng ®Õn b×nh qu©n tõ 0-

Tuy vËy viÖc thiÕt lËp c¸c ®Þnh chÕ quèc tÕ

5%. T¹i Héi nghÞ ASEAN+3 th¸ng 11-2001,

nhÊt thiÕt ph¶i phï hîp víi t×nh h×nh thùc

Trung Quèc ®· bµy tá ý t−ëng muèn ®−îc
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ký kÕt FTA víi c¸c quèc gia ASEAN, còng

hîp ®−îc c¸c lîi Ých chÝnh trÞ víi nhau. Bëi

trong th¸ng 11-2001 ®· ký NghÞ ®Þnh th−

v× c¸c quèc gia gÇn gòi hoÆc cã cïng c¸c

. C¸c quèc gia

nh©n tè kinh tÕ ®Æc thï mµ kh«ng thùc

ASEAN còng ®· ký kÕt FTA víi Trung

hiÖn viÖc ký kÕt FTA; nh−ng d−íi c¸c lý

Quèc (còng chÝnh lµ ASEAN + 1). Do ®ã,

do c¬ b¶n, hä sÏ vÉn xem xÐt vÊn ®Ò nµy

ký kÕt FTA lµ mét trong nh÷ng −u tiªn

mét c¸ch cÈn thËn. Bëi v× viÖc nµy cã thÓ

cÊp thiÕt trong viÖc thiÕt lËp c¸c quan hÖ

gióp gia t¨ng viÖc n−¬ng tùa lÉn nhau,

quèc tÕ gi÷a c¸c quèc gia hiÖn nay.

h¬n n÷a gióp gia t¨ng vÞ thÕ quèc gia trªn

vÒ khu vùc tù do mËu dÞch

C¨n cø vµo
khø,

(12)

c¸c kinh nghiÖm tõ qu¸

cã thÓ biÕt r»ng nh÷ng nguyªn tè

¶nh h−ëng ®Õn viÖc ký kÕt FTA cã thÓ quy
n¹p thµnh hai lo¹i, nh©n tè kinh tÕ vµ
nh©n tè phi kinh tÕ. Tr−íc hÕt xÐt ®Õn c¸c
nh©n tè kinh tÕ, chÝnh lµ chØ ®Õn môc tiªu
nh»m gia t¨ng ®Çu t− lÉn nhau gi÷a c¸c
quèc gia trong khu vùc cïng kÝ kÕt, ®ång
thêi còng gia t¨ng c¸c kho¶n ®Çu t− tõ bªn
ngoµi vµo khu vùc, gióp ®ì viÖc mang l¹i
c¸c hiÖu qu¶ s¸ng lËp kinh tÕ (trade
creation effect) nh»m gi¶m thiÓu c¸c ¶nh
h−ëng xÊu cña viÖc chuyÓn dêi th−¬ng m¹i
(trade diversion effect).
TiÕp theo, xÐt ®Õn c¸c nh©n tè phi kinh
tÕ(13), FTA mÆc dï chØ mang tÝnh chÊt liªn
minh vÒ kinh tÕ, viÖc gia nhËp vµo c¸c
FTA gióp cho c¸c thµnh viªn t¹o ®−îc liªn
kÕt vÒ mÆt chÝnh trÞ vµ cßn gióp gia t¨ng
¶nh h−ëng ®Õn c¸c quyÕt s¸ch liªn quan
cña c¸c quèc gia thµnh viªn. Jeffrey Schott
cho r»ng NhËt B¶n hoµn toµn nhËn ®−îc
c¸c yÕu tè tÝch cùc khi kÝ kÕt hiÖp ®Þnh tù
do th−¬ng m¹i víi Singapo, Hoa Kú còng
hoµn toµn tù nguyÖn cho phÐp Mexico gia
nhËp tæ chøc mËu dÞch tù do B¾c Mü(14).
§−¬ng nhiªn ngoµi c¸c yªu cÇu trªn, viÖc
kÝ kÕt FTA cßn gióp cho c¸c quèc gia thµnh
viªn trong khu vùc mËu dÞch chung tÝch
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tr−êng quèc tÕ vµ nhËn ®−îc sù

®ång

thuËn cao trong céng ®ång quèc tÕ(15).
Ngoµi ra, nÕu xÐt trªn c¸c mèi quan hÖ
quèc tÕ mµ nãi, c¨n cø vµo ph−¬ng ph¸p
“chøc n¨ng luËn míi” (neo-functionalism)
cña Ernst Haas, theo ®ã, Ernst cho r»ng
c¸c quèc gia thµnh viªn trong mét khu vùc
®èi víi mét vÊn ®Ò cô thÓ th−êng dÔ mang
tÝnh khuÕch t¸n, hay nãi c¸ch kh¸c trong
cïng mét khu vùc, viÖc th¶o luËn vÒ mét
vÊn ®Ò bÊt kú rÊt dÔ chuyÓn sang ®Ò tµi
kh¸c, tõ ®ã tÝch hîp thµnh mét tæ chøc
mang tÝnh khu vùc cã kh¶ n¨ng t−¬ng hç
lÉn nhau(16) . Do vËy nãi mét c¸ch cô thÓ,
c¸c thÞ tr−êng ngoµi khu vù muèn gia
nhËp vµo mét thÞ tr−êng ®−îc tÝch hîp tõ
FTA nhÊt thiÕt ph¶i gia t¨ng ®Çu t− trong
khu vùc nµy, bªn c¹nh ®ã ph¶i dÞch
chuyÓn c¸c c¬ së s¶n xuÊt tõ bªn ngoµi vµo
bªn trong khu vùc, nh»m gi¶m thiÓu chi
phÝ s¶n xuÊt(17). §©y còng chÝnh lµ mét
yÕu tè quan träng trong viÖc ®ång ý hîp
t¸c ký kÕt FTA cña c¸c quèc gia trong cïng
mét khu vùc.
ChÝnh v× c¸c lý do trªn, §µi Loan v×
muèn tÝch cùc ®¹t ®−îc c¸c ký kÕt FTA,
cho nªn b¾t buéc ph¶i tu©n theo c¸c trµo
l−u trªn. HoÆc lµ trªn c¸c lîi Ých kinh tÕ,
§µi Loan kh«ng thÓ ®¹t ®−îc c¸c −u thÕ
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tuyÖt ®èi, tuy nhiªn viÖc ký kÕt FTA sÏ

Nam trong n¨m 1996 ®· ®−îc thùc thi. Nãi

mang l¹i cho §µi Loan rÊt nhiÒu lîi Ých ë

c¸ch kh¸c, bÊt luËn lµ xÐt trªn c¸c yÕu tè

c¸c mÆt kh¸c. VÝ nh− gia nhËp c¸c tæ chøc

nµo ch¨ng n÷a, th× c¸c quèc gia §«ng Nam

khu vùc, më réng sù ¶nh h−ëng, tr¸nh

¸ ®Òu lµ lùa chän tèi −u cho §µi Loan khi

®−îc nguy c¬ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i. Nh−ng

muèn gia nhËp mét tæ chøc khu vùc.

§µi Loan nªn chän quèc gia nµo ®Ó chän

Nh−ng d−íi sù c¶n trë cña chÝnh s¸ch mét

lµm ®èi t−îng hîp t¸c? XÐt trªn viÖc ký

Trung Quèc, §µi Loan hiÖn t¹i kh«ng thÓ

kÕt FTA, liÖu §µi Loan cã thÓ ®−a ra c¸c

nµo gia nhËp hiÖp héi c¸c quèc gia §«ng

lîi Ých trªn ®Ó tÆng cho ®èi thñ kh«ng?

Nam ¸ d−íi danh nghÜa lµ mét quèc gia

Ngoµi ra, liÖu sÏ cã ai ®ång ý ký kÕt FTA

®éc lËp. ChÝnh v× thÕ môc tiªu cña §µi

víi §µi Loan? Qu¸ tr×nh t×m kiÕm ®èi t¸c

Loan lµ t×m kiÕm mét ®èi t¸c kh¶ dÜ trong

hîp t¸c cña §µi Loan sÏ gÆp ph¶i nh÷ng

khu vùc §«ng Nam ¸ tiÕn hµnh giao l−u

khã kh¨n c¶n trë nµo? Bµi viÕt sÏ tiÕp tôc

hîp t¸c vµ sau ®ã thùc hiÖn viÖc ký kÕt

t×m hiÓu vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vÒ khu

hiÖp −íc song ph−¬ng.

vùc xung quanh §µi Loan, bèi c¶nh lÞch sö

Tuy nhiªn, trong sè m−êi quèc gia

còng nh− c¸c lîi Ých liªn quan ngay d−íi

thµnh viªn cña ASEAN, quèc gia cã thÓ coi

®©y.

lµ lùc l−îng ®Çu tµu cña c¶ tæ chøc l¹i

4. Lùa chän tèi −u cña §µi Loan

kh«ng nhiÒu(18). VÝ nh− c¸c quèc gia mang
tÝnh ®¹i biÓu nhÊt gåm cã s¸u n−íc s¸ng

4.1 Kh¶o l−îc c¸c nh©n tè tæng hîp

lËp lµ Singapo, Indonesia, Th¸i Lan,

Víi t×nh h×nh c¸c tæ chøc trong khu vùc

Philippin, Brunei vµ Malaysia, ngoµi

®ang ph¸t triÓn thÞnh hµnh nh− hiÖn nay,

Singapo lµ quèc gia duy nhÊt trong khèi

®¹i bé phËn c¸c quèc gia th−êng xuyªn c¨n

nµy thùc hiÖn viÖc ký kÕt FTA víi c¸c quèc

cø vµo c¸c mèi quan hÖ cña m×nh, còng

gia ë ngoµi khu vùc nh− NhËt B¶n, Mü,

nh− c¸c lîi Ých kinh tÕ chÝnh trÞ tõ ®ã tiÕn

New Zealand hay EU, 5 n−íc cßn l¹i hiÖn

hµnh kÕt nèi mang tÝnh khu vùc, do vËy

vÉn ch−a cã tiÕn bé thùc tÕ ®¸ng chó ý

míi h×nh thµnh nªn ASEAN, EU, cïng

nµo(19). Tuy nhiªn ®iÒu nµy kh«ng thÓ hiÖn

hµng lo¹t c¸c tæ chøc kh¸c. §−¬ng nhiªn

®−îc c¸c −u thÕ tiÒm Èn cña n¨m quèc gia

®èi víi §µi Loan mµ nãi, v× n»m trªn

trªn, cã ®iÒu víi §µi Loan mµ nãi, mét ®Êt

tuyÕn gi¸p ranh gi÷a khu vùc §«ng ¸ vµ

n−íc ®¹t ®−îc m« h×nh kinh tÕ Libreville,

§«ng Nam ¸, céng víi viÖc hiÖn t¹i §µi

cã nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ mËt thiÕt

Loan ®· trë thµnh mét nÒn kinh tÕ ph¸t

víi §µi Loan, l¹i cã mét l−îng d©n sè vµ

triÓn, vËy nªn §µi Loan ®· cã s½n n¨ng lùc

diÖn tÝch l·nh thæ trung b×nh vµ ®Æc biÖt lµ

tiÕn hµnh hîp t¸c th−¬ng m¹i víi c¸c quèc

cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng trong khèi

gia trong vïng. Ngoµi ra nhµ cÇm quyÒn

ASEAN, míi ®óng lµ lùa chän tèi −u cho

®−¬ng côc §µi Loan tõ nh÷ng n¨m 1996

§µi Loan.

®· cã tiÕp xóc th−¬ng m¹i víi c¸c quèc gia

Do vËy dùa vµo t×nh h×nh n¨m n−íc

§«ng Nam ¸. VÝ nh− chÝnh s¸ch h−íng

trªn, Malaysia cã c¸c tranh chÊp vÒ c«ng
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nghÖ vµ s¶n xuÊt víi §µi Loan; Indonesia

c¸ch kh¸c, quan hÖ gi÷a Trung Quèc vµ

vµ Philippin l¹i cã qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ

Th¸i Lan cã rÊt nhiÒu xung ®ét vµ m©u

quy m« nÒn kinh tÕ kh«ng ®ñ tèt; chÕ ®é

thuÉn. ViÖc tiÕn hµnh th¶o luËn vµ ph©n

kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cña Brunei kh«ng ®ñ

tÝch c¸c lîi Ých còng nh− quan hÖ song

kiÖn toµn, cho nªn bèn n−íc trªn hÇu nh−

ph−¬ng §µi - Th¸i vµ m©u thuÉn xung ®ét

kh«ng héi tô c¸c −u thÕ lîi Ých cho §µi

lîi Ých Trung - Th¸i sÏ ®−îc tr×nh bµy ngay

Loan. NÕu xÐt ®Õn quèc gia n»m trªn b¸n

d−íi ®©y.

®¶o §«ng D−¬ng lµ Th¸i Lan, ®Êt n−íc nµy

4.2 Ph©n tÝch so s¸nh c¸c lîi Ých cña
§µi Loan vµ Th¸i Lan

cã m« h×nh kinh tÕ theo kiÓu Libreville,
§µi Loan vµ Th¸i Lan hai bªn l¹i cã nh÷ng
hîp t¸c kinh tÕ mËt thiÕt, céng thªm viÖc

Tr−íc hÕt, nãi vÒ mËu dÞch th−¬ng m¹i

®Þa vÞ cña Th¸i Lan trong khèi ASEAN lµ

song ph−¬ng §µi - Th¸i (xem b¶ng 1), tæng

rÊt quan träng. V× vËy t«i cho r»ng Th¸i

kim ng¹ch mËu dÞch 10 n¨m gÇn ®©y

Lan lµ lùa chän sè mét cho §µi Loan ®Ó

(1990 – 2001) gi÷a §µi Loan vµ Th¸i Lan,

tiÕn hµnh ký kÕt FTA.

mÆc dï tõ n¨m 1990, xuÊt siªu cña §µi

Ngoµi ra, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt khiÕn
§µi Loan ký kÕt FTA víi Th¸i Lan lµ bëi
v× song ph−¬ng cã quan hÖ cïng cã lîi. §Æc
biÖt lµ tõ khi kÕt thóc ChiÕn tranh thÕ giíi
thø 2 ®Õn nay, §µi Loan vµ Th¸i Lan cã
cïng mét bèi c¶nh ph¸t triÓn kinh tÕ(20). VÝ
nh− trong giai ®o¹n tõ n¨m 1987 ®Õn n¨m
1997, nguån ®Çu t− lín nhÊt ®æ vµo Th¸i
Lan ®Õn tõ c¸c doanh nghiÖp §µi Loan,
§µi Loan còng lµ mét ®èi t¸c lín ®Çu t−
vµo Th¸i Lan trong nh÷ng kho¶ng thêi
gian kh¸c nhau. Ngoµi ra, c¸c s¶n phÈm
xuÊt khÈu cña hai bªn còng cã tÝnh bæ trî
cho nhau rÊt cao, ®iÒu nµy cã lîi Ých to lín

Loan vµo Th¸i Lan ®¹t 976,084 triÖu USD.
Tõ n¨m 1995 lµ 1.586,434 triÖu USD, vµ
n¨m 1997 lµ 635,198 triÖu USD. Tuy
nhiªn tÝnh tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2001,
bøc tranh th−¬ng m¹i §µi Loan - Th¸i Lan
b¾t ®Çu chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, §µi Loan
b¾t ®Çu ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n trong
th©m hôt th−¬ng m¹i, n¨m 1998 th©m hôt
th−¬ng m¹i cña §µi Loan víi Th¸i Lan lµ
41,830 triÖu USD, ®Õn n¨m 1999 con sè
nµy t¨ng lªn møc 278,898 triÖu USD, n¨m
2000 ®¹t ®Õn 205, 729 triÖu USD vµ con sè
n¨m 2001 lµ 55,314 triÖu USD. Do ®ã, víi
t×nh h×nh th−¬ng m¹i song ph−¬ng nh−

®èi víi Th¸i Lan. Tr−íc m¾t, nÒn kinh tÕ

trªn, cã thÓ nãi r»ng Th¸i Lan lµ bªn

ph¸t triÓn m¹nhh mÏ nhÊt trong giai ®o¹n

h−ëng lîi.

hiÖn nay ë khu vùc ch©u ¸ Th¸i B×nh

TiÕp theo, xÐt vÒ t×nh h×nh ®Çu t− song

D−¬ng lµ Trung Quèc, mÆc dï cã thÓ cung

ph−¬ng §µi - Th¸i, ChÝnh phñ Th¸i Lan tõ

cÊp cho thÞ tr−êng Th¸i Lan rÊt nhiÒu c¸c

n¨m 1959 b¾t ®Çu thµnh lËp c¬ quan phô

s¶n phÈm, nh−ng c¸c s¶n phÈm hai bªn

tr¸ch ®Çu t−, n¨m 1972 chÝnh thøc th«ng

cïng xuÊt khÈu trïng hîp nhau rÊt nhiÒu,

qua ph¸p lÖnh khuyÕn khÝch ®Çu t−, ®Ò

do vËy hai n−íc xuÊt hiÖn nhiÒu xung ®ét

xuÊt c¸c h¹ng môc hÊp dÉn ®Çu t− (vÝ dô

lîi Ých trªn thÞ tr−êng kinh tÕ quèc tÕ; nãi

miÔn thuÕ 8 n¨m, gi¶m 1 nöa trong vßng 5
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n¨m)(21). Theo nh− thèng kª, tõ n¨m 1959

kiÕn kh¸c nhau, mÆc dï chÝnh phñ Th¸i

®Õn n¨m 1988, c¸c th−¬ng vô ®Çu t− cña

Lan cho r»ng mét khi khu vùc tù do

§µi Loan vµo Th¸i Lan d−íi danh nghÜa t−

th−¬ng m¹i Trung Quèc ASEAN ®−îc thiÕt

nh©n hay cña Bé Th−¬ng m¹i §µi Loan

lËp, ®©y sÏ lµ c¬ héi ®Ó Th¸i Lan th©m

®¹t ®Õn con sè 428 dù ¸n, víi tæng sè tiÒn

nhËp vµo thÞ tr−êng ®¹i lôc(25). Tuy nhiªn

−íc tÝnh lªn tíi 1.205,005 triÖu USD, ®øng

c¸c doanh nghiÖp ®oµn thÓ Th¸i Lan vÉn

thø 3 trong tæng sè c¸c quèc gia vµ l·nh

kh«ng thay ®æi th¸i ®é, bëi v× nh− ®· tr×nh

thæ ®Çu t− vµo Th¸i Lan, ®øng sau NhËt

bµy ë trªn, sè l−îng trïng hîp cña hµng

(22)

. XÐt ®Õn t×nh h×nh ®Çu

ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Trung Quèc vµ

t− 11 n¨m gÇn ®©y (1990 - 2001) §µi Loan

Th¸i Lan qu¸ nhiÒu. VÝ dô c¸c s¶n phÈm

®Çu t− vµo Th¸i Lan t−¬ng ®èi kh¶ quan

lµ linh kiÖn ®iÖn tö hay m¸y tÝnh cña hai

(xem b¶ng 2). Tæng th−¬ng vô ®Çu t− trong

n−íc cã tÝnh t−¬ng ®ång cao, viÖc cïng

11 n¨m nµy lµ 188 dù ¸n; n¨m 1990 tæng

nhau xuÊt khÈu sÏ cã tÝnh tranh chÊp

kim ng¹ch ®¹t 141,742 triÖu USD, n¨m

nhiÒu h¬n tÝnh bæ trî lÉn nhau, do ®ã nÕu

1993 ®¹t 109,297 triÖu USD, n¨m 1998 ®¹t

®ång ý ký kÕt FTA víi Trung Quèc cã thÓ

130,231 triÖu USD vµ n¨m 1999 con sè nµy

dÉn ®Õn nh÷ng viÔn c¶nh bÊt lîi. Ngoµi ra

lµ 112,542 triÖu USD. Con sè nµy ®· ®−îc

trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, Trung Quèc

cÊp chÝnh quyÒn §µi Loan x¸c nhËn, cã thÓ

thu hót rÊt nhiÒu nguån vèn ®Çu t− tõ

thÊy r»ng tæng sè tiÒn ®Çu t− cña §µi Loan ë

kh¾p thÕ giíi, dÉn ®Õn viÖc bøc tranh toµn

Trung Quèc lµ t−¬ng ®èi kh¶ quan. V× vËy,

côc ®Çu t− cña Th¸i Lan sÏ gi¶m ®i, ®iÒu

c¨n cø vµo c¸c thèng kª trªn, cã thÓ thÊy

nµy còng lµ mÆt bÊt lîi ®èi víi sù ph¸t

r»ng quan hÖ hîp t¸c ®Çu t− gi÷a §µi

triÓn cña nÒn kinh tÕ Trung Quèc.

B¶n vµ Hoa Kú

Loan vµ Th¸i Lan lµ t−¬ng ®èi mËt thiÕt.

Ngoµi ra, do §µi Loan hiÖn t¹i ®· lµ

VÊn ®Ò tiÕp theo, xÐt ®Õn c¸c m©u

nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, do ®ã c¸c mÆt hµng

thuÉn vµ xung ®ét lîi Ých cña Trung Quèc

xuÊt khÈu cña §µi Loan vµ Th¸i Lan sÏ cã

víi Th¸i Lan, tÝnh ®Õn nay quan hÖ song

tÝnh t−¬ng hç nhau rÊt cao, ®iÒu nµy sÏ rÊt

ph−¬ng Trung Quèc Th¸i Lan vÉn chØ lµ ë

cã lîi cho khu vùc tù do th−¬ng m¹i §µi -

møc “®ang ph¸t triÓn”, quan hÖ xuÊt nhËp

Th¸i. VÝ dô xÐt ®Õn yÕu tè chÊt l−îng

khÈu hµng ho¸ cña hai n−íc tån t¹i rÊt

trong c¸c s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu cña

nhiÒu m©u thuÉn, ®iÒu nµy ¶nh h−ëng rÊt

§µi Loan vµ Th¸i Lan, c¸c s¶n phÈm mµ

bÊt lîi ®Õn ph¸t triÓn tù do th−¬ng m¹i hai

§µi Loan xuÊt sang Th¸i Lan chñ yÕu lµ

(23)

. Do vËy, ®Õn th¸ng 11-2002, Trung

c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao. XÐt ®Õn

Quèc ®· hoµn thµnh c¸c b−íc s¬ bé viÖc gia

chñng lo¹i c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu cña

nhËp tæ chøc th−¬ng m¹i tù do §«ng Nam

§µi Loan, theo nh− c¸c thèng kª cã thÓ

n−íc

(24)

. VÒ mÆt nguyªn t¾c Th¸i Lan t¸n

ph©n thµnh: (1): S¬ kú nh÷ng n¨m 1960,

thµnh c¸c b−íc ®i cña qu¸ tr×nh nµy,

§µi Loan xuÊt sang Th¸i Lan chñ yÕu lµ

nh−ng trong néi bé l¹i xuÊt hiÖn nhiÒu ý

c¸c s¶n phÈm dÖt may; (2) sau n¨m 1967

¸
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c¸c s¶n phÈm n»m ë c¸c lÜnh vùc c¬ khÝ,

cã thÓ nhËn thÊy r»ng c¸c hµng ho¸ nµy cã

®iÖn khÝ, chÕ t¹o ho¸ chÊt, gang thÐp lµ

tÝnh bæ trî cao cho nhau, ®iÒu nµy cã lîi

chñ yÕu; (3)sau n¨m 1990, c¸c s¶n phÈm

cho giao dÞch th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc.

chÝnh gåm cã: c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö vµ v¨n

Tæng kÕt l¹i, §µi Loan vµ Th¸i Lan cã

phßng, gia c«ng vËt liÖu…(26). Trong khi ®ã,

c¸c lîi Ých t−¬ng ®ång, bëi v× Th¸i Lan cã

c¸c s¶n phÈm cña Th¸i Lan nhËp vµo §µi

thÓ nhËn ®−îc lîi nhuËn tõ ®Çu t− vµ trao

Loan chñ yÕu lµ n«ng s¶n, thèng kª trong

®æi mËu dÞch víi §µi Loan; ngoµi ra, hµng

kho¶ng thêi gian tõ 1952 ®Õn 1972, c¸c

ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña hai bªn cã tÝnh bæ

h¹ng môc nhËp khÈu chñ yÕu lµ ngò cèc;

trî nhau rÊt cao. Do ®ã, Th¸i Lan sau khi

sau n¨m 1972, hµng ho¸ chñ yÕu lµ cao su

c©n nh¾c c¸c lîi Ých cña c¶ hai bªn, nªn

thiªn nhiªn, dÇu th«, gç l¸ réng vµ b¾p

kiªn quyÕt lo¹i bá yÕu tè Trung Quèc mµ

ng«…; tõ n¨m 1990, míi b¾t ®Çu chuyÓn

thay vµo ®ã tiÕn hµnh kÝ kÕt FTA víi §µi

sang c¸c linh kiÖn ®iÖn tö(27). V× thÕ tõ

Loan, ®iÒu nµy míi phï hîp víi lîi Ých thËt

chñng lo¹i hµng ho¸ mµ hai bªn trao ®æi,

sù cña hä.

B¶ng 1: Tæng kim ng¹ch mËu dÞch §µi Loan vµ Th¸i Lan
§¬n vÞ tÝnh: ngµn USD

N¨m

XuÊt khÈu ®i Th¸i Lan NhËp khÈu tõ Th¸i Lan Chªnh lÖch Tæng kim ng¹ch hai chiÒu

1990

1.423.637

447.553

976.084

1.871.190

1991

1.444.860

585.601

859.259

2.030.461

1992

1.809.558

824.579

984.979

2.634.137

1993

2.018.957

973.005

1.045.952

2.991.962

1994

2.440.238

1.108.777

1.331.461

3.549.015

1995

3.071.726

1.485.292

1.586.434

4.557.018

1996

2.789.603

1.671.718

1.117.885

4.461.321

1997

2.562.108

1.926.910

635.198

4.489.018

1998

1.925.833

1.967.663

-41.830

3.893.496

1999

2.104.469

2.383.367

-278.898

4.487.836

2000

2.562.283

2.768.012

-205.729

5.330.295

2001

2.125.689

2.181.003

-55.314

4.306.692

Nguån: Thèng kª xuÊt nhËp khÈu cña §µi Loan, quyÓn 4 (§µi B¾c – Côc thèng kª Bé Tµi
chÝnh, th¸ng 1-2 n¨m 1966), trang 18; Thèng kª cña Bé Tµi chÝnh: Thèng kª xuÊt nhËp khÈu
cña §µi Loan nguyÖt b¸o, quyÓn 211 (§µi B¾c – Côc thèng kª Bé Tµi chÝnh, ngµy 20 th¸ng 5
n¨m 1987), trang 51; Thèng kª cña Bé Tµi chÝnh: Thèng kª xuÊt nhËp khÈu cña §µi Loan
nguyÖt b¸o, (§µi B¾c – Côc thèng kª Bé Tµi chÝnh, ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2002), trang 20.
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5. C¸c hµnh ®éng cô thÓ cña §µi Loan
Dùa vµo quan ®iÓm cña chñ nghÜa tù do
míi, mét thÓ chÕ quèc tÕ vËn hµnh cã
thµnh c«ng hay kh«ng chÝnh lµ viÖc xem
xÐt liÖu c¸c thµnh viªn cã cïng lîi Ých hay
kh«ng, cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc ®iÒu kiÖu
hµnh vi cña c¸c quèc gia thµnh viªn hay
kh«ng; hµnh vi cña c¸c quèc gia trong c¸c
®Þnh chÕ quèc tÕ lµ héi nhËp hay t¸ch rêi?
còng nhÊt thiÕt ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c yÕu
tè nh− cÊu tróc, ®iÒu kiÖn cô thÓ bªn ngoµi
hay t×nh h×nh chÝnh trÞ bªn trong vv cña tæ
chøc ®ã míi cã thÓ x¸c ®Þnh râ. Do ®ã, nhµ
cÇm quyÒn ®−¬ng côc §µi Loan nÕu muèn
kÝ kÕt FTA víi Th¸i Lan nhÊt thiÕt ph¶i
n¾m râ c¸c t×nh h×nh d−íi ®©y.
Thø nhÊt, sù Êp ñ tiÕp tôc duy tr× hiÖu
øng cña chÝnh s¸ch mét Trung Quèc cã thÓ
t¸c ®éng ®Õn xu thÕ cña viÖc giao l−u gi÷a
§µi Loan vµ Th¸i Lan. Do Th¸i Lan buéc
ph¶i t«n träng c¸c nguyªn t¾c cña ASEAN,
tr−íc hÕt ph¶i hoµn thµnh viÖc kÝ kÕt FTA
víi Trung Quèc, sau ®ã míi c©n nh¾c ®Õn
viÖc ký kÕt FTA víi §µi Loan. Bëi v× Th¸i
Lan kh«ng thÓ tù m×nh hµnh ®éng do t¸c
phong b¶o thñ trong chÝnh s¸ch ngo¹i giao
cña n−íc nµy(28), Th¸i Lan nhÊt quyÕt
kh«ng chÞu lµ kÎ ®i tiªn phong trong
ASEAN vÒ c¸c vÊn ®Ò ®èi ngo¹i, trõ phi
§ai Loan cã thÓ §µi Loan cã thÓ cã sù hîp
t¸c víi c¸c quèc gia kh¸c tr−íc ®ã, tõ ®ã
Th¸i Lan míi cã thÓ cã mét tÊm g−¬ng ®Ó
lµm theo.
TiÕp theo lµ lµm thÕ nµo ®Ó Th¸i Lan cã
thÓ tiÕp thu lêi mêi chµo cña §µi Loan, t«i
cho r»ng tr−íc hÕt cã thÓ xem xÐt viÖc kÝ
kÕt FTA víi c¸c thµnh viªn kh¸c trong
khèi ASEAN (nh− Singapo, Malaysia hay
lµ ViÖt Nam); bëi v× §µi Loan chØ cÇn ký
kÕt FTA víi bÊt kú mét n−íc nµo trong
Nghiªn cøu Trung Quèc sè 2(126) – 2012

ASEAN, lµ chÝnh quyền §µi Loan cã thÓ
®−a ra lêi mêi gäi ký kÕt FTA víi Th¸i
Lan(29). Do ®ã, §µi Loan ph¶i cã c¸c dù luËt
nh»m lo¹i bá sù can thiÖp cña bªn ngoµi
vµo c¸c yÕu tè phi chÝnh trÞ. Trong ®ã
chiÕn l−îc tèi −u nhÊt lµ ®¹t ®−îc “ph−¬ng
thøc co gi·n”, hay nãi c¸ch kh¸c kh«ng
quan t©m ®Õn h×nh thøc hay ý nghÜa cña
FTA mµ chØ quan träng néi dung cña nã.
VËy th× ph−¬ng thøc co gi·n nh− thÕ
nµo? Nãi ng¾n gän lµ sö dông c¸c cuéc tiÕp
xóc phi chÝnh thøc ë cÊp l·nh ®¹o, víi h×nh
thøc lµ thiÕt lËp vµ th«ng qua c¸c tæ chøc
®¹i diÖn t− nh©n(30). Do ®ã, bµi viÕt tiÕp tôc
®Ò ra 3 ph−¬ng ¸n sau ®©y.
Ph−¬ng ¸n thø nhÊt lµ c¸c l·nh ®¹o §µi
Loan vµ Th¸i Lan tiÕn hµnh c¸c cuéc gÆp
gì phi chÝnh thøc. Tr−íc tiªn lµ tiÕp xóc
víi c¬ quan chñ qu¶n th−¬ng m¹i bªn phÝa
Th¸i Lan, ch¼ng h¹n nh− Bé Th−¬ng m¹i
chÝnh lµ c¬ quan chÝnh thøc qu¶n lý
th−¬ng m¹i kinh doanh vµ ®Çu t− trong vµ
ngoµi n−íc cña Th¸i Lan. Ngoµi ra, thñ
t−íng Th¸i Lan xuÊt th©n tõ giíi th−¬ng
gia lµ Thaksin Shinawatra, tõ khi nhËm
chøc vµo th¸ng 2-2001 tíi nay ®· liªn tôc
tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao
tinh thÇn còng nh− lý luËn cña c¸c doanh
nghiÖp Th¸i Lan(31) . Trong ®ã biÖn ph¸p
®¸ng chó ý nhÊt chÝnh lµ viÖc më réng
quan hÖ mËu dÞch song ph−¬ng víi c¸c
quèc gia trong khu vùc. Do ®ã d−íi bèi
c¶nh trªn, chÝnh phñ §µi Loan nªn tËn
dông tèt c¬ héi nµy tÝch cùc chñ ®éng thùc
hiÖn c¸c tiÕp xóc phi chÝnh thøc mang tÝnh
c¸ nh©n víi thñ t−íng Thaksin, ®iÒu nµy
cã ý nghÜa tÝch cùc víi quan hÖ kinh tÕ
song ph−¬ng.
TiÕp theo lµ ph¸t huy n¨ng lùc cña bé
Ngo¹i giao §µi Loan, c¬ quan ®¹i diÖn
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ngo¹i giao cña §µi Loan t¹i Th¸i Lan nªn
th«ng qua con ®−êng ngo¹i giao(32), tÝch cùc
hîp t¸c víi hoµng gia Th¸i Lan, tr×nh bµy
nguyÖn väng s½n sµng ký kÕt FTA víi Th¸i
Lan, thu hót sù chó ý cña chÝnh phñ Th¸i
Lan. §µi Loan vµ Th¸i Lan tuy kh«ng cã
quan hÖ ngo¹i giao chÝnh thøc nh−ng xÐt
trªn lÜnh vùc kinh tÕ, hai bªn ®· ký kÕt
hiÖp −íc b¶o hé ®Çu t−, hiÖp −íc trao ®æi
®−êng hµng kh«ng, hiÖp ®Þnh tr¸nh thuÕ
lÇn hai va hiÖp ®Þnh hîp t¸c kÕ ho¹ch Th¸i
V−¬ng S¬n, tÊt c¶ ®Òu lµ nh÷ng hiÖp ®Þnh
th−¬ng m¹i quan träng(33).
Ph−¬ng ¸n thø hai lµ viÖc thiÕt kÕ danh
x−ng. Trong qu¸ khø, vÊn ®Ò gäi tªn khi
tham gia c¸c ho¹t ®éng quèc tÕ cña hai bê
eo biÓn lu«n lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p. Tr−íc
®©y Trung Quèc gäi §µi Loan víi c¸i tªn
“§µi B¾c Trung Hoa” (Chinese Taipei),
mÆc dï §µi Loan miÔn c−ìng tiÕp nhËn
danh x−ng trªn, nh−ng viÖc gäi tªn lu«n lµ
mét vÊn ®Ò tranh luËn c¨ng th¼ng cña c¶
hai bªn. Do ®ã, t«i cho r»ng §µi Loan cã
thÓ sö dông c¸ch thøc ®· lµm nh− khi gia
nhËp WTO víi c¸i tªn “khu vùc thuÕ quan
§µi, Bµnh, Kim, M·”, dïng c¸i tªn trªn ®Ó
tiÕn hµnh th−¬ng th¶o ký kÕt FTA víi
Th¸i Lan(34) v× nã ®· ®−îc Trung Quèc c«ng
nhËn khi gia nhËp WTO; do ®ã khi dïng
tªn trªn ®Ó ký kÕt FTA víi Th¸i Lan sÏ
kh«ng bÞ sù ph¶n ®èi tõ phÝa Trung Quèc.
Ngoµi ra, ChÝnh phñ Th¸i Lan còng cã
thÓ pháng theo ph−¬ng thøc cña WTO,
tr−íc hÕt ký kÕt hiÖp −íc song ph−¬ng víi
§µi Loan(35), sau ®ã dùa trªn c¸c néi dung
trong hiÖp −íc song ph−¬ng, tiÕn hµnh kÝ
kÕt FTA chÝnh thøc. Bëi v× lµm theo c¸ch
trªn cã thÓ gi¶m thiÓu sù c¶n trë cña chÝnh
s¸ch mét Trung Quèc, h¬n n÷a cã thÓ lµm
c¬ së ph¸p lý cho sù hîp t¸c song ph−¬ng
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§µi Loan – Th¸i Lan, víi b¶o ®¶m b»ng
hiÖp ®Þnh FTA. Do vËy, “§µi Loan” hoÆc
“Khu vùc thuÕ quan §µi Loan” lµ hai c¸i
tªn cã thÓ sö dông.
Ph−¬ng ¸n thø ba lµ th«ng qua c¸c tæ
chøc ®¹i diÖn t− nh©n. Còng chÝnh lµ lîi
dông c¸c th©n phËn phi chÝnh thøc hoÆc
dùa trªn danh nghÜa c¸c ®oµn ®¹i biÓu lµ
doanh nghiÖp t− nh©n ®Ó tiÕn hµnh ®µm
ph¸n víi ChÝnh phñ Th¸i Lan, tõ ®ã hoµn
thµnh c¸c nghÞ sù vÒ ký kÕt FTA. VÝ dô c¸c
ho¹t ®éng giao dÞch mang tÝnh t− nh©n,
chÝnh quyÒn §µi Loan nªn lùa chän mét
®¹i diÖn chÝnh trÞ, l·nh tô nh©n d©n, ®¹i
biÓu cña c¸c lîi Ých ®oµn thÓ hay l·nh tô
c¸c ®¶ng ph¸i quan t©m ®Õn viÖc ký kÕt
FTA trong ChÝnh phñ Th¸i Lan nh»m
thiÕt lËp c¸c m¹ng l−íi quan hÖ c¸ nh©n,
tõ ®ã dÇn dÇn tiÕn vµo c¸c con ®−êng
chÝnh trÞ(36). Sau ®ã §µi Loan cã thÓ th©m
nhËp vµo c¸c tæ chøc lín cña Th¸i Lan nh−
HiÖp héi c«ng th−¬ng Th¸i Lan(37), HiÖp
héi ngo¹i kiÒu Th¸i Lan (Trung Hoa tæng
th−¬ng héi (38) héi qu¸n ®ång h−¬ng thËp
huyÖn, bèn ®oµn thÓ h÷u nghÞ Th¸i
Trung(39), cïng víi 36 héi qu¸n t«ng th©n)
vµ c¸c tæ chøc th−¬ng nghiÖp §µi Loan
(Tæng héi liªn hiÖp th−¬ng nghiÖp Th¸i
Lan - §µi Loan, Tai-Taiwan Business and
Industry Enterprises Association)(40) nh»m
môc ®Ých trî gióp §µi Loan trong viÖc ký
kÕt FTA víi Th¸i Lan.
Do vËy, theo c¸c biÖn ph¸p trªn ®©y, sÏ
kh«ng vi ph¹m nguyªn t¾c mét Trung
Quèc, còng kh«ng vi ph¹m ®Õn nguyªn t¾c
ngo¹i giao vµ lîi Ých quèc gia cña Th¸i Lan.
§−¬ng nhiªn ®iÒu nµy vÉn cã mét sè nguy
c¬ nhÊt ®Þnh, bëi v× ý nghÜa chñ quyÒn
chÝnh trÞ cña chÝnh quyÒn §µi Loan sÏ
chÞu mét sè ¶nh h−ëng, nh−ng nÕu so víi
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viÖc tiÕp xóc cÊp cao chÝnh thøc víi Th¸i
Lan, ph−¬ng thøc nµy dÔ cã c¬ héi thµnh
c«ng khi kÝ kÕt FTA víi Th¸i Lan.

6. KÕt luËn
Ký kÕt hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i tù do
(FTA) song ph−¬ng ®· trë thµnh xu thÕ tÊt
yÕu trong c¸c môc tiªu cña c¸c quèc gia
trªn toµn cÇu, do ®ã §µi Loan kh«ng thÓ
tr¸nh khái xu h−íng nµy, nhÊt thiÕt ph¶i
®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch mang
tÝnh øng dông cao, nh− thÕ míi cã thÓ
tho¸t khái nguy c¬ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i
quèc tÕ. XÐt ®Õn bèi c¶nh kinh tÕ chÝnh trÞ
khi tham gia hiÖp ®Þnh tù do th−¬ng m¹i
cña Th¸i Lan hiÖn nay mµ nãi, viÖc ký kÕt
FTA gi÷a §µi Loan vµ Th¸i Lan sÏ mang
l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých vµ −u thÕ.
Ngoµi ra, ®Ó ho¸ gi¶i mét c¸ch hiÖu qu¶
cña chÝnh s¸ch mét Trung Quèc, phÝa
chÝnh quyÒn §µi Loan cÇn øng dông thùc
tÕ ph−¬ng ph¸p linh ®éng; hay nãi c¸ch
kh¸c lµ thùc hiÖn 3 ph−¬ng ph¸p: C«ng t¸c
tiÕp xóc phi chÝnh thøc cÊp cao, thiÕt kÕ
l¹i danh x−ng còng nh− th«ng qua c¸c tæ
chøc ®¹i diÖn t− nh©n.
Chó thÝch:
(1) ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc
gia Đông Nam Á, tổ chức này thành lập ngày 8-81967 tại Băng Cốc sau “Tuyên bố Băng Cốc” (The
Bangkok Declaration) với 5 thành viên đầu tiên là
Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapo và Philippin
sau đó tiếp nhận thêm các quốc gia khác ở khu vực
Đông Nam Á. Xem thêm tại “Đài Loan Trung Quốc
với Đông Nam Á – Giải thích về quan hệ tam giác
chính trị” NXB Ngũ Nam Đài Bắc, xuất bản năm
1999 tr.115 của tác giả Tống Trấn Chiêu.
(2) Ví dụ, Liên minh châu Âu, muốn bảo đảm thị
phần của mình tại thị trường châu Mỹ đã thực hiện
việc ký kết FTA với Mexico vào tháng 3 - 2003 có
hiệu lực thực thi từ ngày 1-7 cùng năm; ngoài ra tháng
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10-1999, EU cũng đã ký kết FTA với Nam Phi và
Macedonia, các quốc gia khác như Cộng hoà Séc đã
ký 5 FTA, Ba Lan và Hung ga ri mỗi quốc gia đã kí 4
FTA. Tham khảo tại http://home.kimo.com.tw/
liutaho/b03.htm/ . Ngoài ra các quốc gia châu Á hiện
đang thương thảo các FTA: ASEAN + 3; ASEAN + 1;
Singapo với Hoa Kỳ, Canada, EU, Mexico; Hàn Quốc
với EU, New Zealand với Hồng Công; Nhật Bản với
Hàn Quốc vv. Tham khảo báo bình luận chính sách
quốc gia, “Ý nghĩa chính trị khi Đài Loan gia nhập
hiệp định tự do thương mại” số 21 ra ngày 15- 82002, tr. 4.
1

Điều này có ý nghĩa khi Đài Loan và Thái Lan
cùng tham gia trong một thể chế tự do thương mại
toàn diện, thông qua các hàng hoá mà hai bên có khả
năng sản xuất có hiệu quả cao nhất với chi phí thấp
nhất, từ đó hai bên nhập khẩu hàng hoá của đối tác, từ
đó sẽ được lợi khi nhập khẩu hàng hoá mà mình có thể
sản xuất với chi phí cao hơn. Xem thêm tại “Kinh tế
học chính trị quốc tế” Joan Edelman Spero – Dương
Điêu Trì dịch - Nxb Ngũ Nam Đài Bắc, năm 1994, tr.
388.
(3) Chủ nghĩa tự do mới chủ yếu nhằm vào chủ
nghĩa hiện thực, đặc biệt là các lý luận xuất phát từ sự
bất đồng đối với chủ nghĩa hiện thực. Xem thêm tại:
“Chủ nghĩa tự do mới – Các quan hệ quốc tế - Lý
luận và phân tích” Vấn đề và nghiên cứu - Quyển 36
số 12 – tháng 12 năm 1997, tr. 6-7, Trịnh Đoan Diệu.
(4) Định nghĩa của Krasner như sau: Các hành vi
trong bất cứ lĩnh vực nào cũng tuân theo tuần tự các
mong muốn, quy phạm, quy tắc và quyết định; Trong
khi đó định nghĩa của Keohane như sau: Một bộ quy
tắc được gắn kết liên tục bằng các mối tương quan
chính thức hoặc phi chính thức, dùng để quy định các
góc độ hành vi, hạn chế các hoạt động và hình thành
nên các mong muốn. Xem thêm tại: “Luận về chủ
nghĩa tự do mới tròng các mối quan hệ quốc tế”, Vấn
đề và nghiên cứu, quyển 41 số thứ 2 (tháng 3 - 2002,)
tr.48-49, Lô Nghiệp Trung.
(5) Robert O. Keohane, “The Analysis of
International Regimes: Towards a EuropeanAmerican Research Programme”, in Volker Rittberger,
(ed.), Regime Theory and Inetrnational Relations,
(Oxford: Clarendon Press, 1995）, pp.23-45.
(6) Trịnh Đoan Diệu, sách đã dẫn, tr. 6-7
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(7) Trịnh Đoan Diệu, sách đã dẫn, tr. 5-6
(8) Lô Nghiệp Trung, sách đã dẫn, trang 50-51
(9)“Giới thiệu về hiệp định thương mại tự do Nhật
Bản – Singapo” Bình luận hợp tác kinh tế châu Á
Thái Bình Dương – Số 7 ra tháng 9-2001, tr. 37-38,
Tô Dự Tông
(10) 6 quốc gia thành viên sáng lập gồm có: Thái
Lan, Singapo, Malaysia, Philippin, Brunei và
Indonesia
(11) Các quốc gia châu Á hiện đang thương thảo
các FTA: ASEAN + 3; ASEAN + 1; Singapo với Hoa
Kỳ, Canada, EU, Mexico; Hàn Quốc với EU, New
Zealand với Hồng Công; Nhật Bản với Hàn Quốc vv,
tham khảo Trương Phụng Trân, sách đã dẫn, tr. 4.
(12) Ngoài ra, tất các các nhân tố phi kinh tế có
thể quy về: (1) Mục tiêu tổng hợp: năng lực phát triển
tiềm ẩn của nền kinh tế, khảo lược an toàn, mục đích
chính trị của các đặc tính, giải quyết các xung đột tiềm
ẩn của hai bên, tiến đến tự do hoá, bình đẳng hoá và
lưu động hoá; (2) các điều kiện, bối cảnh tổng hợp:
vấn đề đồng hoá xã hội, phân chia giá trị, tương hỗ lợi
ích, mối quan hệ hài hoà, các đặc tính quan trọng của
bản thân, giảm thiểu chi phí và tác động từ bên ngoài;
(3) các nhân tố tổng hợp: khả năng tiếp xúc về địa lý,
cấu hình tương đồng, giao dịch, khả năng tiếp cận để
cùng hiểu biết lẫn nhau, lợi ích của các yếu tố tính
năng, các tính chất đặc trưng của các tiểu vùng, động
cơ xã hội, chủ quyền và vị thế, hiệu quả làm việc của
chính phủ, các kinh nghiệm đúc kết từ quá khứ; (4)
các nhân tố có lợi cho sự phát triển: đầy đủ chức năng,
gia tăng các giao dịch hoà bình, sự ổn định của chế độ,
bồi dưỡng đội ngũ khoa học, thiết lập các nền pháp lý
ở các tiều vùng, gia tăng các chính sách cổ vũ sản xuất,
thái độ của nhân dân, các nhân tố ngoại giao, bồi đắp
và gia tăng năng lực tiếp xúc và giao tiếp. Xem thêm
tại: http://home.kimo.com.tw/liutaho/b03.htm/
(13) Jeffrey Schott cho rằng Đài Loan ký kết hiệp
định tự do thương mại sẽ được nâng cao vị thế chính
trị trong ánh mắt của Hoa Kỳ, ngoài ra cũng giảm
thiểu các rắc rối trong thương mại giữa Đài Loan và
Hoa Kỳ. Jeffrey J. Schott, “ More Free Trade Areas”,
in Jeffery J. Schott (ed.), Free Trade Areas and US
Trade Policy, (Washington, DC: IIE, 1989)
(14) Jeffrey J. Schott, ibid.
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(15) Ernst B. Haas, The Obsolescence of Regional
Integration Theory, (Berkeley, CA.: University of
California Press, 1975).
(18) “Phân tích chính trị khi Đài Loan ký kết FTA
với ASEAN – cơ sở nghiên cứu” Nguyệt san nghiên
cứu kinh tế Đài Loan, Quyển 24 số thứ nhất ra tháng 1
năm 2001, trang 85, Triệu Văn Hằng.
(19) HIện nay ASEAN gồm có mười quốc gia
thành viên là: Singapo, Indonesia, Thái Lan, Philippin,
Brunei, Malaysia, Việt Nam, Cambodia, Mianma và
Lào.
(20) Thái Lan hiện nay đang tích cực đàm phán
FTA với Trung Quốc, EU và New Zealand – Xem
Trương Phụng Trân – Sách đã dẫn tr. 4
(21) Thái Lan nằm ở vị trí trung tâm trên bán đảo
Đông Dương, nằm trên tuyến đường giao thông nối
liền Á – Âu; vị trí của Đài Loan cũng rất quan trọng,
là phòng tuyến đầu tiên bao vây Trung Quốc của Hoa
Kỳ trong thời chiến tranh lạnh, hai nước đều là căn cứ
chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình
Dương.
(22) Năm 1959 Thái Lan thành lập tổng cục đầu tư
(the board of Investment, BOI), chịu trách nhiệm
khuyến khích và theo dõi các khoản đầu tư trong và
ngoài nước, năm 1972 thông qua pháp lệnh đầu tư
(Investment Promotion Act). Xem “Sự phát triển kinh
tế của các quốc gia ASEAN” – Nxb Ngũ Nam Đài bắc,
năm 1996, tr.121 – Tống Trấn Siêu
(23) Trung tâm xúc tiến đầu tư Bộ Thương mại:
http://www.idic.gov.tw/automn.html Tống Trấn Siêu,
sách đã dẫn, tr. 126-127
(24) Triệu Văn Hằng, sách đã dẫn – tháng 9-2002,
tr.104
(25) ASEAN đồng ý ký kết Nghị định thư này với
Trung Quốc chủ yếu là do viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ
và Nhật Bản với các nước này liên tục giảm đi, các
quốc gia Đông Nam Á sau khủng hoảng tài chính năm
1997 rất cần các nguồn viện trợ từ bên ngoài, cộng
thêm thế lực kinh tế của Trung Quốc nên ASEAN đã
đồng ý cho phép Trung Quốc gia nhập Tổ chức tự do
thương mại Đông Nam Á. Xem thêm tại: “Sơ thẩm về
việc Trung Quốc và ASEAN thành lập khu vực mậu
dịch tự do” – Nguyệt san nghiên cứu kinh tế Đài Loan,
Quyển 25 số thứ 2 ra tháng 2 năm 2002, tr.107 – Triệu
Văn Hằng
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Chñ nghÜa tù do míi víii kh¶ n¨ng…
(26) Triệu Văn Hằng, sách đã dẫn, tr.103.
(27) Niên giám kinh tế Hoa kiều – Niên giám kinh
tế Hoa kiều năm 1984 Trung Hoa dân quốc ( Đài Bắc:
Vụ Hoa kiều, năm 1996) tr. 83-87
(28) Cục quản lý đầu tư Bộ Thương mại:
http://www.idic.gov.tw/automn.html ; Niên giám kinh
tế Hoa kiều, sách đã dẫn tr. 83 – 87.
(29) Truyền thống ngoại giao của Thái Lan từ
trước đến nay luôn kiên trì nguyên tắc “trung lập”.
Tham khảo “Quan hệ giữa quân nhân với văn nhân
Thái Lan” Luận văn tiến sĩ Viện nghiên cứu chính trị
Đại học chính trị Quốc Lập – 1999 tr.89, Trần Phượng
Tu
(30) Theo lý thuyết của Ronald Wonnacott, chỉ
cần Đài Loan thực thi việc ký kết FTA với bất kỳ
quốc gia nào trong ASEAN thì sẽ trợ giúp rất nhiều
khi kí kết FTA với các quốc gia khác trong khu vực
mậu dịch tự do ASEAN. Triệu Văn Hằng, sách đã dẫn
tháng 9-2002, tr. 89.
(31) Tống Trấn Chiêu: Sách đã dẫn tr.187-190
(32) Thaksin Shinawatra năm nay 54 tuổi, đã từng
đảm nhận qua vị trí Phó Thủ tướng là tỷ phú giàu nhất
Thái Lan. Theo bảng xếp hạng các tỉ phú thế giới,
tổng tài sản của ông trong lĩnh vực viễn thông đạt đến
con số 1,2 tỉ USD. Thaksin và đảng Người Thái yêu
Người Thái của ông sau khi giành thắng lợi áp đảo ở
cuộc bầu cử tháng 1 năm 2001 đã lên nhận chức vụ
Thủ tướng, xem thêm tại: www.zaobao.com.
sg/gj/gj.html (ngày 4-8-2001)
(33) Thái Lan từ ngày 1-7-1975 đã thiết lập quan
hệ ngoại giao với Trung Quốc, Đài Loan cũng thiết
lập quan hệ ngoại giao với Thái Lan tại thời điểm này,
mở văn phòng đại diện tại Đài Bắc và Băng Cốc của
hai hãng hàng không Thái Lan và Đài Loan, thực hiện
việc mở các tour du lịch qua lại hai bên. Hiện nay cơ
quan đại diện của Đài Loan tại Băng Cốc có tên là
Văn phòng kinh tế và thương mại Đài Bắc tại Thái
Lan (Taipei Economic and Trade Office in Thailand),
cơ quan đại diện của Thái Lan tại Đài Bắc có tên là
Văn phòng kinh tế và thương mại Thái Lan (Thailand
Trade and Economic Office)
(34)
www.mofa.gov.tw/newmofa/yearbook/
yearbook. htm 18/10/2002
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(35) Từ những năm 1990, chính quyền Đài Loan
bắt đầu sử dụng các tên “ Khu vực thuế riêng biệt Đài
Loan, Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ” để yêu cầu gia
nhập GATT, trong đơn gia nhập WTO ngày 1 tháng
12 năm 1995 và khi chính thức trở thành thành viên
của WTO ngày 1 tháng 1 năm 2002,. Xem thêm tại
http://www.moeaboft.gov.tw/ global_ org/wto/WTOinto/into3/into02.htm (ngày 9 tháng 10 năm 2002)
(36)
http://www.moeaboft.gov.tw/global_org/
wto/WTO-into/into3/into02.htm Ngày 9 tháng 10 năm
2002
(37) Xem thêm tại: Sự phát triển của tư bản chủ
nghĩa sau chiến tranh ỏ Thái Lan: Các gia tộc ngân
hàng, công nông nghiệp tập đoàn” Đại học Hạ Môn,
1996 trang 62-63, Chu Quảng Siêu
(38) Hiệp hội công thương Thái Lan chủ yếu do
Trần Hữu Hán, Lâm Học Vũ, Lý Quang Phong, Ngô
Ngọc Âm, Trần Lai Hiệu, Hồ Ngọc Đằng và Quách
Chẩn và hơn 400 doanh nghiệp lớn chuyên về xuất
nhập khẩu hợp lại. Trong đó lại phân chia thành phân
hội bắp ngô, phân hội sản xuất cao su, phân hội khai
thác khoáng sản hay phân hội ngũ kim cùng hơn 30
phân hội khác, là tổ chức thương mại lớn nhất của
Thái Lan. Xem thêm tại: http://www.gcbn.net/
economic
(39) Bao gồm Hội quán Triều Châu tại Thái Lan,
Hội quán Phúc Kiến tại Thái Lan, Hội quán Triết
Giang tại Thái Lan, hội quán Vân Nam tại Thái Lan…
Xem thêm tại “Từ điển nhân vật hiện đại Thái Lan”
Nhà xuất bản nhân dân Vân Nam, 1994 – tr. 534-549,
Tạ Viễn Chương, Thẩm Thuận Biên.
(41) Xem thêm Tạ Viễn Chương, Thẩm Thuận
Biên sách đã dẫn tr.534-549.
(42) Thương hội Thái Lan Đài Loan thành lập
tháng 5 năm 1992, tổng hành dinh đặt tại Băng Cốc, là
một tổ chức mang tính vĩnh cửu và có một số lượng
nhân viên nhất định tham gia duy trì hoạt động, số
lương thành viên hiện nay vào khoảng hơn 450 xí
nghiệp, ngoài ra còn có nhiều phân hội liên hợp, tổng
hội trưởng hiện nay là Huỳnh Thịnh Công. Xem thêm
tại: “Thương mại Đài Loan tại Đông Nam Á: Làn
sóng di dân hảii ngoại thứ 3 của Đài Loan” – Lệ Văn
văn hoá, năm 2001, tr.95 – Cố Trường Vĩnh.

67

Lý vÜnh long

68

Nghiªn cøu Trung Quèc sè 2(126) – 2012

