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NHẬN DIỆN CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHỦ YẾU Ở
ĐÔNG BẮC Á VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO VIỆT NAM
Ngô Xuân Bình
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Từ việc phân tích thực trạng kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á trong những năm gần
đây chúng ta có thể nhận diện bức tranh kinh tế của khu vực này trong thập niên tới với 5
xu hướng lớn. Và như đã biết, nhiều nền kinh tế Đông Bắc Á đã, đang và sẽ là đối tác
hàng đầu của Việt Nam, bởi vậy các xu hướng phát triển này sẽ tác động tới Việt Nam và
chúng ta cần phải làm gì trong bối cảnh đó?
I. Nhận diện các xu hướng phát triển chủ yếu
1. Tương lai của kinh tế Đông Bắc Á chịu sự tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa, khu
vực hóa và các đối tác lớn.
Đó là một thực tế bởi như chúng ta biết, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và khu vực hóa,
dòng vốn, hàng hóa, dịch vụ, nguồn nhân lực... đòi hỏi phải được di chuyển tự do. Cho
dù đến nay, xu hướng tự do hoá đầu tư và mậu dịch trở nên nổi trội song yêu cầu của
tăng trưởng ổn định và bền vững đòi hỏi các nguồn lực phải được di chuyển tự do nhanh
chóng hơn. Điều này được thể hiện rõ nét ở các nền kinh tế Đông Bắc Á.*
Đã nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là hơn một thập kỷ gần đây, sự thịnh vượng cũng như
sự “chao đảo” của các nền kinh tế Đông Bắc Á gắn chặt với những biến động của toàn
cầu hóa, khu vực hóa và của các đối tác lớn. Sự thành công kinh tế của Hàn Quốc, Nhật
Bản, Trung Quốc, Đài Loan... là một minh chứng cụ thể về những tác động tích cực của
các yếu tố trên. Người ta nói, liệu Trung Quốc có đạt được tốc độ tăng trưởng cao suốt
hai thập niên qua nếu không có thị trường Hoa Kỳ, thị trường EU hay thiếu đi làn sóng
FDI? Hoặc nếu thiếu vắng những thứ đó, liệu có các con rồng Hàn Quốc, Đài Loan hay
không? Đương nhiên, bản thân các nền kinh tế này cũng là những lực lượng chủ chốt
tham gia sân chơi toàn cầu hoá. Bên cạnh đó, những tác động tích cực của tiến trình liên
kết kinh tế Đông Á - một nội dung căn bản của khu vực hoá - cũng tạo ra những điều
kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của Đông Bắc Á. Thị trường các nước ASEAN,
cho dù còn hạn chế về sức mua song đây chính là “sân sau quan trọng” cho các nền kinh

tế Đông Bắc Á. Nhờ đẩy mạnh tiến trình liên kết kinh tế Đông Á, người ta đang hướng
tới các FTA song phương giữa các nền kinh tế Đông Bắc Á với ASEAN. Bởi vậy, trong
tương lai, ASEAN vẫn là một nhân tố lớn, một đối tác lớn, có ảnh hưởng mạnh tới các
nền kinh tế Đông Bắc Á. Không cần phải nhấn mạnh và phân tích thêm, ai cũng có thể
thấy rõ tầm quan trọng của các đối tác này đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản,
Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Những
vướng mắc hay xung đột lợi ích kinh tế chỉ là tạm thời bởi các đối tác lớn này thừa biết
rằng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa họ về kinh tế là động cơ thúc đẩy cho tất cả các đối tác
bởi vậy không ai dại gì mà đẩy tới các cuộc “chiến tranh thương mại” như một số nhà
phân tích lo ngại khi nhìn thấy xuất siêu mậu dịch của Trung Quốc và Nhật Bản với Mỹ.
Tuy nhiên cần phải hiểu rằng, thực chất của các quan hệ kinh tế giữa các nền kinh tế
Đông Bắc Á với Mỹ và EU là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, ở đó hợp tác trở thành ưu thế
nổi trội bởi như đã biết đây là sự phụ thuộc lẫn nhau. Và điều này cũng có nghĩa là, khi
các đối tác lớn của Đông Bắc Á “sổ mũi thì các nền kinh tế ở khu vực này sẽ bị hắt hơi”.
Thực tế phát triển kinh tế ở khu vực này trong hơn thập kỷ qua là một minh chứng và nó
cũng sẽ diễn ra như vậy trong tương lai.
2. Liên kết nội khối Đông Bắc Á (còn gọi là liên kết nội vùng) đang trở thành một xu
thế không thể đảo ngược
Cơ sở của nhận định đó có lẽ ai cũng thấy và không cần phải chứng minh song cần
nhấn mạnh rằng cho đến nay, người ta vẫn chưa thấy xuất hiện một FTA nào ở khu vực
này. Đương nhiên, sự khởi động của ba đầu tàu kinh tế khu vực (Nhật Bản, Hàn Quốc,
Trung Quốc) về vấn đề này và thực tiễn của hợp tác kinh tế giữa các quốc gia này với
nhau cho phép chúng ta tin rằng, một FTA song phương hay đa phương giữa các quốc
gia này sẽ xuất hiện trong thập kỷ tới. Điều mà nhiều nhà dự báo ở ba quốc gia này mong
đợi là, họ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc cần phải có một quyết tâm chính trị lớn
để vượt qua những trở ngại, nhất là trở ngại lịch sử. Có như vậy, tương lai của một FTA
Đông Bắc Á mới sáng sủa.
Và một khi có một FTA Đông Bắc Á xuất hiện thì thị trường sẽ mở rộng cả chiều rộng
lẫn chiều sâu, các nguồn lực sẽ có cơ hội phát huy hết công suất và điều này sẽ tạo cơ hội
thúc đẩy kinh tế Đông Bắc Á phát triển mạnh mẽ.
Có người cho rằng, ngay cả trường hợp thiếu một quyết tâm chính trị từ cả ba nước
này và hệ quả là sự trì hoãn FTA, các nền kinh tế Đông Bắc Á vẫn gia tăng liên kết kinh
tế theo các phương thức truyền thống kết hợp khai thác các lợi thế với tư cách cùng là
thành viên WTO và thành viên APEC. Dự báo này là có lý bởi một mặt thì họ cố gắng

tìm kiếm giải pháp để đạt tới một FTA trong khi đó thì sự tranh cãi về các vấn đề quá
khứ lịch sử góp phần làm lạnh đi những cố gắng đó.
Điều lưu ý là cho đến nay, Hàn Quốc và Nhật Bản đã ký một số FTA với các đối tác
ngoài Đông Bắc Á, và kết quả của các FTA này chứng tỏ rằng, không có ai bị thua thiệt,
dường như tất cả các đối tác trong cuộc cùng thắng. Vấn đề là các nhà lãnh đạo ở đây
cần có một quan điểm chiến lược thấu đáo, tức là cần có một quyết tâm chính trị - như đã
nói ở trên bởi điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho họ mà còn tác động tích cực đến
các chiều hướng phát triển kinh tế của cả Đông Bắc Á và Đông Á trong tương lai.
3. Hình thành và mở rộng mạng sản xuất Đông Bắc Á đã và đang là một xu hướng
phát triển tất yếu ở khu vực này
Như đã biết, sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các nền kinh tế Đông Bắc Á diễn
ra dưới các hình thức như trao đổi mậu dịch, FDI, đầu tư chứng khoán và các hình thức
khác mà ở đó các công ty Đa quốc gia (MNCs) là những người lính xung kích đã tạo
dựng mạng sản xuất Đông Bắc Á. Nói cách khác, có 3 tham số chính của mạng sản xuất
Đông Bắc Á, đó là mậu dịch, FDI và MNCs. Nhờ đó hệ thống kinh doanh được tổ chức
trên cơ sở hợp lý hoá quy trình sản xuất, phân phối và tối ưu hoá quá trình phân công lao
động mang tính quốc tế. Nhà kinh doanh có thể đạt tới mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận nhờ
việc phát triển hệ thống mạng này và hệ quả lớn hơn là các quốc gia trong khu vực có thể
duy trì và đạt tới các mục tiêu cải tổ cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững. Thực tế phát
triển kinh tế ở khu vực này trong hơn thập kỷ qua cho thấy, chính mạng sản xuất Đông
Bắc Á đã tác động tích cực tới việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ở các
nền kinh tế hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…v.v.
Cần phải nhấn mạnh rằng, để tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển mạng sản xuất Đông
Bắc Á, các nền kinh tế ở khu vực này phải tập trung theo đuổi các chính sách hỗ trợ và
tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, ở đó các rào cản đối với thương mại, dịch
vụ và FDI phải được loại bỏ ở mức cao nhất; Đồng thời các bên hữu quan phải có quyết
tâm chính trị cao nhằm xây dựng một FTA đa phương ở Đông Bắc Á, bắt đầu với ba trụ
cột Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản; Bên cạnh đó, các nền kinh tế ở khu vực này cần
nỗ lực hơn nữa trong việc đào tạo một nguồn nhân lực có trình độ cao.
4. Phát triển kinh tế tri thức ở khu vực Đông Bắc Á đã và đang là một xu thế nổi trội
Nhận diện nền kinh tế tri thức ở khu vực này thông qua việc phân tích, đánh giá
những đặc trưng chủ yếu như sự gia tăng mạnh mẽ của tỷ trọng các ngành kinh tế tri thức
trong cơ cấu giá trị của các nền kinh tế trong khu vực; sự gia tăng nhanh chóng về lượng
nhưng chênh lệch khá lớn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng thông tin giữa các nền kinh
tế và vùng lãnh thổ trong khu vực; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; năng lực đổi mới

và sáng tạo; chuyển giao công nghệ và tri thức quản lý thông qua đầu tư trực tiếp… Điều
lưu ý là kinh tế tri thức ở khu vực này được phát triển từ những năm 1970 mặc dù khi đó
người ta không dùng thuật ngữ này. Cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, thậm chí cả
Hồng Kông, ở thời kỳ đó, các dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin đã
được thực thi. Đây chính là nền tảng để các nền kinh tế này phát triển kinh tế tri thức.
Đến nay, cho dù chưa một thực thể nào ở Đông Bắc Á tự nhận họ đã xây dựng xong nền
kinh tế tri thức song nếu xét tỷ trọng các sản phẩm hay ngành có hàm lượng khoa học,
công nghệ cao thì đây là khu vực xếp loại Top 5 trong các nền kinh tế hàng đầu thế giới
về kinh tế tri thức.
Thực tế cho thấy, những yếu kém trong cơ sở hạ tầng thông tin, thiếu hụt một đội ngũ
lao động có kỹ năng cao và sức ì trong bộ máy nhà nước… được coi là những trở ngại
cho việc xây dựng một nền kinh tế tri thức theo đúng nghĩa của nó ở khu vực này. Vẫn
biết rằng mỗi nước có những thách thức đặc thù song những trở ngại trên lại khá phổ
biến trong các nền kinh tế Đông Bắc Á. Hiện nay, phần lớn các nền kinh tế Đông Bắc Á
đã hoạch định và đang thực thi chiến lược quốc gia về phát triển cơ sở hạ tầng thông tin
- một yếu tố căn bản để phát triển kinh tế tri thức. Ở đó vai trò điều tiết của nhà nước ở
phương diện xác định quan điểm mục tiêu, định hướng được đề cao và khu vực tư nhân
được coi là đầu tàu kéo cỗ xe kinh tế tri thức phát triển.
Điều cần nhấn mạnh là kinh tế tri thức một khi đã được xây dựng sẽ tạo ra một xung
lực mới làm thay đổi chất lượng phát triển ở các nền kinh tế Đông Bắc Á và tiếp tục tác
động sâu rộng tới các chiều hướng phát triển kinh tế khu vực này trong tương lai.
5. Trung Quốc, một thế lực kinh tế đang nổi lên và vai trò của nó đang gia tăng mạnh
mẽ ở cả cấp độ khu vực và thế giới
Năm 2004, nước này trở thành nền kinh tế lớn thứ tư sau Mỹ, Nhật Bản và Đức. Họ
đang hướng tới mục tiêu năm 2020 chiếm lĩnh vị trí siêu cường kinh tế thứ hai thế giới
sau Mỹ. Rất có thể Trung Quốc làm được điều này và khi đó trật tự kinh tế thế giới sẽ bị
đảo lộn.
Vai trò của nền kinh tế Trung Quốc đối với khu vực và toàn cầu thật sự to lớn và
không cần bình luận thêm. Điều mà nhiều nhà phân tích quan tâm là với một thế lực kinh
tế đang nổi lên, Trung Quốc sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối tác, đặc biệt là với
những đối tác có các yếu tố tương tự như Trung Quốc. Đây chính là tác động ngược của
thế lực kinh tế Trung Quốc. Và giải pháp để các đối tác này có thể cạnh tranh với Trung
Quốc là đẩy nhanh cải tổ cơ cấu kinh tế, cải cách hành chính, và thúc đẩy phát triển kinh
tế tri thức. Tất nhiên đây không là điều dễ dàng bởi Trung Quốc cũng đang thực thi như
vậy. Trong khi đó, nhiều chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc cho rằng sự gia tăng vai trò

kinh tế của Trung Quốc sẽ tác động tích cực đến chiều hướng phát triển kinh tế Đông
Bắc Á. Đây là yếu tố trội bởi cơ hội cho đầu tư và buôn bán kể cả dịch vụ từ các đối tác
có nền kinh tế phát triển hơn sẽ lớn hơn; khách hàng từ bất kể quốc gia nào cũng đều có
thể hưởng lợi khi quan hệ với Trung Quốc vì hàng hoá chế tạo tại Trung Quốc có giá rẻ và
chất lượng đảm bảo.
Điều người ta quan tâm là liệu một nền kinh tế đang tăng tốc độ như Trung Quốc với
một hệ thống công nghiệp đồ sộ tiêu tốn nhiều năng lượng (tiêu thụ năng lượng lớn thứ 2
sau Mỹ) sẽ ảnh hưởng như thế nào đến an ninh năng lượng ở khu vực và cả trên phạm vi
toàn cầu trong bối cảnh giá dầu mỏ biến động theo chiều hướng xấu. Nếu công cuộc cải
tổ cơ cấu kinh tế ở nước này diễn ra không như mong muốn và sự điều chỉnh chính sách
của chính phủ thiếu hiệu quả thì những tác động tiêu cực từ Trung Quốc tới nền kinh tế
khu vực là rất có thể.
6. Các nền kinh tế Đông Bắc Á là những đối tác lớn của Việt Nam hôm qua, hôm nay và
cả trong tương lai. Điều này cũng có nghĩa là sự tác động của kinh tế Đông Bắc Á tới
Việt Nam thực sự to lớn và lâu dài
Người ta có thể định lượng được sự tác động này thông qua các quan hệ kinh tế. Đã
hơn một thập kỷ qua, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc luôn chiếm vị trí là
4 trong 5 đối tác lớn nhất của Việt Nam trong thương mại, FDI và ODA. Với những
động thái quan hệ như hiện nay, người ta hoàn toàn lạc quan tin rằng, các đối tác này vẫn
là những trụ cột chính trong quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam. Điều lưu ý là chiều
hướng phát triển kinh tế Đông Bắc Á trong tương lai suy cho cùng phụ thuộc vào các nền
kinh tế chủ chốt này. Nói như vậy cũng có nghĩa là tác động của kinh tế Đông Bắc Á đến
Việt Nam phần lớn thông qua các quan hệ kinh tế của họ với Việt Nam.
II. Gợi ý cho Việt Nam
1. Nhận thức đúng tầm quan trọng của kinh tế Đông Bắc Á như một thực thể kinh tế
mang tính khu vực
Thực tế ở nước ta trong nhiều năm gần đây cho thấy, ít có ai hiểu và thảo luận về kinh
tế Đông Bắc Á như một thực thể kinh tế khu vực mà người ta thường đề cập kinh tế
Đông Bắc Á như là kinh tế của từng quốc gia. Cần phải hiểu rằng, khi nói tới kinh tế
Đông Bắc Á là nói tới hai khía cạnh, đó là kinh tế của từng quốc gia và kinh tế Đông Bắc
Á như một khái niệm mang tính khu vực. Với các xu hướng phát triển như hiện nay, kinh
tế Đông Bắc Á được định hình như một nền kinh tế khu vực trong tương lai theo đúng
với cách hiểu thông thường. Khi một FTA hình thành, các mối liên kết và sự phụ thuộc
lẫn nhau giữa các nền kinh tế trong khu vực này sẽ gia tăng. Và khi đó một kiểu ứng xử
mới với các nền kinh tế ngoài khu vực sẽ xuất hiện, cùng với nó là những tác động đến

các đối tác sẽ gia tăng. Điều lưu ý là mạng sản xuất Đông Bắc Á đã hình thành và đang
lan toả ảnh hưởng. Chúng ta đã trực tiếp có các quan hệ với hệ thống mạng này; bằng
chứng là sự có mặt ngày càng tăng của các MNCs đến từ các nền kinh tế Đông Bắc Á
thông qua luồng vốn FDI. Phương thức kinh doanh và cơ chế hoạt động của các MNCs ở
Việt Nam tương tự như hệ thống mạng sản xuất Đông Bắc Á, cho dù trình độ phát triển
chưa cao bằng, song trong những năm tới, khi liên kết khu vực được đẩy mạnh, sự kết
nối mạng sản xuất ở Việt Nam với các nền kinh tế Đông Bắc Á sẽ chặt chẽ hơn. Và khi
đó cái gọi là “chuỗi giá trị” - như một số nhà nghiên cứu Việt Nam thích dùng - do các
MNCs tạo dựng trên quy mô khu vực và toàn cầu sẽ phát huy tác dụng.
2. Cần hoạch định một chiến lược hợp tác kinh tế với khu vực Đông Bắc Á
Như đã nói ở trên, chúng ta có quan hệ kinh tế khá chặt chẽ với các nền kinh tế chủ
chốt ở khu vực này và những đóng góp của họ đối với Việt Nam trên nhiều phương diện
là rất lớn; Ở đó phải nhấn mạnh tới đóng góp về thu nhập, việc làm, chuyển giao công
nghệ và kỹ năng quản lý …v.v, song chúng ta thiếu một chiến lược hợp tác kinh tế với
họ, và cần phải hoạch định chiến lược này.
Mục tiêu chính của chiến lược hợp tác kinh tế Việt Nam - Đông Bắc Á là nhằm xây
dựng các quan hệ đối tác chiến lược với các nước lớn ở khu vực này; Tận dụng và khai
thác tốt nhất các lợi thế của hợp tác kinh tế khu vực Đông Bắc Á và của từng đối tác.
Nội dung của chiến lược bao gồm hai cụm vấn đề đó là chiến lược hợp tác kinh tế và
chính trị đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc; và dự báo chiến lược hợp tác kinh tế
với toàn khu vực. Chiến lược này cần được hoạch định trong sự tương tác giữa khả năng
hội nhập khu vực của Việt Nam với xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đang gia
tăng.
3. Xây dựng một cơ chế đặc biệt có thể gọi là chiến lược dành cho các MNCs Đông
Bắc Á.
Cơ sở để tạo dựng cơ chế này là chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam và khả năng
cũng như chiến lược của các MNCs Đông Bắc Á tại Việt Nam. Cơ chế này nhằm tới xây
dựng và kết nối với mạng sản xuất Đông Bắc Á và qua đó khai thác có hiệu quả hơn
những lợi thế hệ thống mạng này. Như đã biết, lực lượng chủ công của các MNCs là
FDI, bởi vậy việc thu hút nguồn vốn này phải được thực thi thông qua một hệ thống các
chính sách có chủ đích, có ưu tiên và thông qua một cơ chế riêng.
Điều cần nhấn mạnh là việc xây dựng cơ chế này, về thực chất là nhằm tạo ra “một
sân chơi bình đẳng, có sự ưu tiên” dành cho các nhà đầu tư lớn đến từ Đông Bắc Á.
4. Xây dựng mét chính sách ưu tiên thu hút ODA từ các nền kinh tế chủ yếu ở Đông Bắc Á

Trong 4 nền kinh tế hàng đầu ở khu vực này, Nhật Bản chiếm giữ vị trí số một về tài
trợ ODA cho Việt Nam trong nhiều năm. Ba nền kinh tế còn lại, khả năng tài trợ rất lớn
song khối lượng tài trợ ODA cho Việt Nam chưa nhiều. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao
thu hút được nhiều ODA hơn nữa, bởi xét trên nhiều phương diện nguồn vốn này rất
quan trọng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá Việt Nam.
Cần phải có một chính sách ưu tiên mà mục tiêu chính là duy trì mức tài trợ ODA từ
Nhật Bản cho Việt Nam như những năm gần đây và thu hút nhiều hơn ODA từ Hàn
Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Chính sách này phải thiết kế làm sao cho các đối tác này
trừ Nhật Bản coi Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách ODA của họ. Lợi thế của
chúng ta là Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua đã có quan hệ tốt với Hàn Quốc, Trung
Quốc và Đài Loan. Đây là cơ sở để Việt Nam xây dựng một chính sách thu hút ODA từ
các đối tác chủ yếu ở Đông Bắc Á.
5. Coi trọng việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ trực tiếp các chương
trình hợp tác với khu vực Đông Bắc Á
Việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao là một đòi hỏi rất bức xúc hiện nay bởi
chính quá trình hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới đặt ra yêu cầu đó. Chúng ta sẽ
tận dụng được những lợi thế và hạn chế được những bất lợi từ quá trình hội nhập này nếu
chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết, ở đây việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao là
một trong số đó. Như vậy việc coi trọng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao là đòi hỏi
chung khi Việt Nam gia tăng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Riêng với các chương trình hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Đông Bắc Á, chúng ta
cần chú trọng hơn về các phương diện; đặc trưng của hội nhập Đông Á, văn hoá, lịch sử
Đông Bắc Á; và đặc biệt là đào tạo tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn
Quốc.
Như đã nói ở trên, kinh tế Đông Bắc Á với những xu hướng phát triển như dự báo sẽ
tiếp tục gây hiệu ứng tích cực cho các đối tác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Tuy
nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu dự báo trên không trở thành hiện thực thậm chí một
cuộc khủng hoảng tương tự như khủng hoảng tài chính Châu Á 1997-1998 nổ ra thì hệ
luỵ xấu là điều đương nhiên. Và điều này đòi hỏi cần có sự nỗ lực phối hợp chính sách
nhiều hơn, sâu hơn và thiết thực hơn giữa các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam
với các đối tác này.
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