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Thành phố cảng Yokohama, Thành phố lớn thứ hai Nhật Bản đã được chọn làm nơi tổ chức
Hội nghị cấp cao lần thứ 18 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
2010. Hội nghị được khai mạc ngày 13/11/2010 với chủ đề “Thay đổi và hành động”. APEC là
khu vực chiếm một nửa GDP toàn cầu và gần 44% thương mại thế giới. Chủ tịch nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nguyễn Minh Triết đã dự và có bài phát biểu.

Tại hội nghị APEC, các lãnh đạo cùng bàn bạc về xây dựng một chiến lược tăng trưởng kinh
tế mới; biện pháp phát triển tự do thương mại và biện pháp khắc phục tình trạng hồi phục kinh tế
không đồng đều trong khu vực cùng một số vấn đề liên quan đến an ninh nhân loại.

Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2010

Trước phiên khai mạc hội nghị APEC là hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2010 vào
chiều 12-11. Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng
thời là Chủ tịch ASEAN 2010, đã có bài phát biểu với chủ đề“Vai trò của liên kết kinh tế
ASEAN tại Châu Á – Thái Bình Dương”
trước các đại diện của 500 tập đoàn kinh tế hàng đầu khu vực. Là một trong năm nguyên thủ
APEC được mời phát biểu chính, ông Triết đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Châu Á- Thái
Bình Dương, với tư cách là khu vực đầu tiên phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất
sau khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu. Điều này tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế thế
giới qua những thoả thuận liên kết và hiệp định thương mại tự do. Trong đó, tăng cường phối
hợp và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế là nhu cầu bức thiết. APEC cần tiếp tục nỗ lực để
giải quyết hậu quả của khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu để bước vào giai đoạn tăng
trưởng mới.
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Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng kêu gọi các tập đoàn hàng đầu ở khu
vực tích cực hỗ trợ các nền kinh tế thành viên, đặc biệt là các thành viên đang phát triển, thông
qua phương thức đổi mới và chuyển giao công nghệ, xây dựng thói quen tiêu dùng cùng biện
pháp sản xuất tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng
nền kinh tế xanh, bền vững và tri thức. Ông đã đề nghị các nền kinh tế thành viên cần xem xét
tới các sáng kiến liên kết khác, đặc biệt là cơ chế hợp tác giữa ASEAN với các đối tác khác
như ASEAN + 1 và ASEAN + 3 trong khi nghiên cứu phương thức hướng tới Khu vực Mậu
dịch tự do Châu Á – Thái Bình Dương.

Đề cập đến vai trò của Việt Nam, ông Triết khẳng định Việt Nam là một thành viên
tích cực của Cộng đồng ASEAN và Châu Á – Thái Bình Dương. Tốc độ tăng trưởng kinh
tế bình quân đạt được vào khoảng 7 – 8% trong suốt 25 năm qua. Thương mại của Việt
Nam với thế giới tăng bình quân 15 – 20 %. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chính thức thông
báo Việt Nam chuyển từ vị trí quan sát viên, sang thành viên tham gia đàm phán Hiệp
định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP),
bao gồm 9 thành viên trong đó có: Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Chile, Singapore, Peru, Brunei và
Malaysia. Hiệp định “thế kỷ” này sẽ tạo ra độ mở cửa thị trường rất lớn, tạo điều
kiện cho Việt Nam có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu hàng với mức thuế thấp vào các thị
trường lớn nhất thế giới, thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng,
bảo hiểm. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã kêu gọi các tập đoàn kinh tế trong khu vực hỗ
trợ Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 triển khai 3 đột phá phát triển kinh tế - xã hội về cơ sở
hạ tầng, nguồn nhân lực và cải cách thể chế.

Hội nghị các nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC 18

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã cùng lãnh đạo 20 nền kinh tế thành viên APEC đã thông
qua Tuyên bố “Tầm nhìn Yokohama – Mục tiêu Bogo và Tương lai” cùng 3 văn kiện kèm theo
về “Tuyên bố đánh giá thực hiện các Mục tiêu Bogo”, “Chiến lược tăng trưởng của APEC” và
“Biện pháp hướng tới Khu vực mậu dịch tự do châu Á – Thái Bình Dương”.

Năm 2010, 5 nền kinh tế phát triển là Úc, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Hoa Kỳ, cùng 8
nền kinh tế đang phát triển là Chile, Hongkong (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia, Mexico,
Peru, Singapore và Đài Bắc (Trung Quốc), đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc thực
hiện các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư mà Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ
hai (năm 1994) đề ra, góp phần quan trọng đưa thương mại của APEC gia tăng mạnh mẽ. 13
nền kinh tế này bắt đầu thực hiện cắt giảm hàng rào thuế nhập khẩu xuống còn từ 0-5%. Trong
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khi đó, Việt Nam và các nền kinh tế khác cũng đặt mục tiêu sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sau 10
năm nữa.

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận về định hướng phát triển của APEC, nhất trí về các
phương hướng xây dựng Cộng đồng APEC, bao gồm liên kết kinh tế chặt chẽ và sâu rộng, chất
lượng tăng trưởng cao và môi trường kinh tế an toàn. Các nhà Lãnh đạo hoan nghênh việc Hoa
Kỳ đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 19 tại Hawaii vào tháng 11/2011. Trong lễ bế mạc
hội nghị thượng đỉnh, APEC đã quyết định chọn 2020 làm năm mục tiêu hội nhập kinh tế./.

Quỳnh Hoa
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