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ABSTRACT 

This paper focuses to analyse the strategic response of enterprises in the Mekong River 

Delta (MRD) on changes of business envirornment impacted from AFTA and Viet-My 

Commercial Agreement and Identify the perceptions of MRD’s enterprises about WTO 

and consideration about the opportunities and threats when Vietnam has become an 

official member of WTO. Along with this, the author tries to make the conclusions from 

the findings more valuable by assessing the possibly strategic responses of MRD’s 

enterprises in the context of Vietnam is an member of WTO. The empirical results 

indicate that most selected enterprises say that WTO has the good and active effects to 

development and enlargement of international and home markets. Moreover, most 

selected enterprises actively propose policy changes in their business strategy. 

Keywords: AFTA, Viet-My Commercial Agreement, WTO, business environment, 

strategic response 

Title: An assessment of the possibly strategic responses of the Mekong River Delta 

enterprises in the context of internationally economic integration and cooperation 

TÓM TẮT 

Bài viết tập trung phân tích những nhận định của doanh nghiệp về những thay đổi trong 

môi trường kinh doanh gây ra bởi những tác động từ AFTA, Hiệp định Thương mại Việt-

Mỹ cũng như nhận thức của doanh nghiệp về WTO và những cơ hội và thách thức khi 

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Hơn thế, tác giả đã cố gắng khẳng 

định giá trị của bài viết thông qua việc đánh giá những phản ứng/ thay đổi chiến lược có 

thể có của doanh nghiệp khi hoạt động trong môi trường WTO. Kết quả phân tích cho 

thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát khẳng định sự tác động tích cực của 

WTO đối với sự phát triển và mở rộng thị trường trong và ngoài nước cũng như sự chủ 

động thay đối trong chiến lược kinh doanh của họ để có thể tồn tại và phát triển trong 

môi trường cạnh tranh gay gắt theo những quy tắc của WTO. 

Từ khóa: AFTA, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, WTO, môi trường kinh doanh, 

phản ứng chiến lược 

1 MỞ ĐẦU 

Đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là một khu vực trung tâm phát triển kinh 

tế xã hội của cả nước với những đóng góp quan trọng trong việc bình ổn và phát 

triển kinh tế xã hội. Trong đó, các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực đóng góp 

một phần không nhỏ. Số lượng doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long là 

12.757 chiếm khoảng 14% tổng số doanh nghiệp hoạt trong cả nước. Tuy nhiên, 

hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đều 

                                              
1 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 



Tạp chí Khoa học 2009:12 261-269    Trường Đại học Cần Thơ 

 262 

có quy mô nhỏ và vừa về lao động và nguồn lực tài chính (Niên giám thống kê 

Đồng bằng sông Cửu Long, 2007). Điều này tạo ra những khó khăn và hạn chế 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tác động rất lớn đến hiệu quả của hoạt 

động sản xuất.  

Thêm vào đó, trong bối cảnh toàn cầu hoá trong hội nhập - hợp tác song phương, 

đa phương, từ thành công trong Hiệp định Việt - Mỹ đến thực thi một khu vực phi 

thuế quan trong thương mại với các nước ASEAN (AFTA). Đặc biệt hơn cả khi 

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới 

(WTO) từ ngày 11/1/2007, điều sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng 

thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư, đổi mới công nghệ. Thế nhưng, những quy 

định khắc khe và một môi trường mở cửa cạnh tranh bình đẳng của WTO cũng sẽ 

làm cho các doanh nghiệp phải đương đầu với nhiều rủi ro và thách thức. 

Vì những lý do trên, một nghiên cứu khảo sát để phân tích đánh giá về mức độ 

nhận thức, tính sẳn sàng, cũng như các chiến lược đối ứng của các doanh nghiệp 

trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đưa ra những giải pháp hỗ trợ 

giảm thiểu rủi ro cũng như góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng 

khả năng thích ứng và cạnh tranh của các doanh nghiệp khi hoạt động trong môi 

trường cạnh tranh gay gắt, bình đẳng với những quy định khắc khe của WTO là 

thực sự cần thiết và cấp bách. 

2 DỮ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU 

Số liệu thứ cấp chủ yếu được thu thập từ Sở Thương mại các tỉnh trong khu vực 

ĐBSCL. Thêm vào đó, các thông tin thứ cấp liên quan được bổ sung từ niên giám 

thống kê các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Các dữ liệu, thông tin liên quan đến 

những cam kết, thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Mỹ; thực thi chính sách 

trong khu vực tự do hóa thương mại trong khối Asean (AFTA); gia nhập WTO 

được tiếp cận và thu thập thông qua các báo cáo tổng kết, các hội thảo chuyên đề 

và các văn kiện chính sách được ban hành chính thức của chính phủ Việt Nam. 

Số liệu sơ cấp dùng trong phân tích được thu thập thông qua các bản câu hỏi. Trên 

cơ sở danh sách các doanh nghiệp thu thập được từ Sở Thương mại các tỉnh, các 

mẫu điều tra sẽ được gởi đến các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu và xay xát chế biến lúa gạo ở địa bàn 

các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.  

Khảo sát được thực hiện trên hai nhóm doanh nghiệp (chế biến thủy sản và xay xát 

lúa gạo) tại tám tỉnh An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến 

Tre, Cà Mau và Kiên Giang. Do hạn chế về thời gian, chi phí nghiên cứu và đặc 

điểm của các doanh nghiệp nên khảo sát chỉ chọn ngẩu nhiên 30 doanh nghiệp đại 

diện cho các doanh nghiệp chế  biến thủy sản và 56 doanh nghiệp đại diện cho các 

doanh nghiệp xay xát lúa gạo. 



Tạp chí Khoa học 2009:12 261-269    Trường Đại học Cần Thơ 

 263 

3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

3.1 Tổng quan về các doanh nghiệp xay xát lúa gạo và chế biến thủy sản ở 

Đồng bằng sông Cửu Long  

Qua kết quả khảo sát về thực trạng của các doanh nghiệp chế biến thủy sản và xay 

xát lúa gạo trong năm 2007, Bảng 1 cho thấy rằng tuy có sự khác biệt về quy mô 

lao động và vốn hoạt động giữa hai nhóm doanh nghiệp nhưng hầu hết các doanh 

nghiệp đều có quy mô nói chung tương đối nhỏ tương ứng với lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh đặc thù của mình. Đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản, mặc dù 

số lao động bình quân trong mỗi doanh nghiệp là 855 người, thế nhưng một số 

lượng không nhỏ các doanh nghiệp chỉ có từ 10 đến 200 lao động. Với lực lượng 

lao động như vậy sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất 

kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu. Cũng qua Bảng 3 

chúng ta thấy rằng, quy mô lao động và vốn hoạt động đối với hầu hết các doanh 

nghiệp xay xát lúa gạo thật sự nhỏ và đều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bảng 1: Số doanh nghiệp chế biến thủy sản và xay xát lúa gạo phân theo quy mô lao động và 

nguồn vốn ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2007 

Khoản mục 
Doanh nghiệp chế 

biến thủy sản 

Doanh nghiệp xay 

xát lúa gạo 

Tổng số doanh nghiệp 30 56 

Số lao động bình quân (người) 855 27 

Vốn bình quân (tỷ đồng) 68.8 4.5 

Số doanh nghiệp phân theo quy mô lao động 

< 5 người 0 3 

5 – 9 0 13 

10 – 49 3 31 

50 – 199 9 9 

200 – 299 1 0 

300 – 499 0 0 

500 – 999 7 0 

1000 - 1999 6 0 

2000- 2999 2 0 

>3000 2 0 

Số doanh nghiệp phân theo quy mô nguồn vốn 

< 0,5 tỷ đồng 0 14 

Từ 0,5 đến dưới 1 0 7 

Từ 1 đến dưới 5 0 25 

Từ 5 đến dưới 10 4 1 

Từ 10 đến dưới 50 18 9 

Từ 50 đến dưới 200 7 0 

Từ 200 đến dưới 500 1 0 

> 500 0 0 

Nguồn: Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2008. 
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3.2 Phân tích những đánh giá của doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long 

về những thay đổi trong môi trường kinh doanh do AFTA và hiệp định 

thương mại Việt-Mỹ 

3.2.1 Sự hiểu biết và nhận thức của doanh nghiệp về AFTA và Hiệp định Thương 

mại Việt-Mỹ 

Qua khảo sát, chúng ta thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp kể cả chế biến thủy sản 

và xay xát lúa gạo hiểu biết về AFTA  rất ít. Khoảng 61% các doanh nghiệp xay 

xát lúa gạo được hỏi trả lời chỉ biết một ít và đối với các doanh nghiệp chế biến 

thủy sản là 53%. Các phương tiện thông tin đại chúng như TV và báo chí là các 

kênh hiệu quả nhất cung cấp thông tin về AFTA, cao hơn rất nhiều so với các 

nguồn thông tin khác. Truyền miệng cũng là một nguồn thông tin tương đối quan 

trọng của các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các thông tin về AFTA sau TV và 

báo chí.   

Các doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ 

(khoảng 77% doanh nghiệp xay xát lúa gạo và 56% doanh nghiệp chế biến thủy sản 

được phỏng vấn trả lời là biết rất ít hoặc biết một ít về hiệp định). Cũng qua kết quả 

khảo sát chúng ta thấy rằng khoảng 40% các doanh nghiệp thủy sản được phỏng vấn 

phản hồi biết rõ và rất rõ về Hiệp định. Điều này thể hiện mức độ quan tâm và nhận 

thức của các doanh nghiệp chế biến thủy sản đối với tầm quan trọng của Hiệp định. 

Thông tin về Hiệp định chuyển tải đến các doanh nghiệp kể cả chế biến thủy sản và 

xay xát lúa gạo chủ yếu từ TV và báo chí. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy rằng truyền 

miệng và khóa đào tạo cũng là các kênh thông tin hữu hiệu mà doanh nghiệp sử 

dụng trong tiếp cận thông tin. Chính quyền địa phương qua kết quả khảo sát cho 

thấy tương đối không hiệu quả trong truyền bá thông tin của Hiệp định đến doanh 

nghiệp.  

 

3.2.2 Đánh giá của doanh nghiệp về những thay đổi trong môi trường kinh doanh 

do AFTA Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ mang lại 

Cùng với việc gia nhập Asean năm 1995, Việt Nam đã cam kết thực hiện lộ trình 

cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) vào đầu năm 1996 để tiến tới khu 

vực tự do hóa mậu dịch với các nước Asean vào đầu năm 2006 (AFTA). Hơn thế, 

trong tiến trình tự do hóa thương mại song phương với các quốc gia trên thế giới, 

Việt Nam đã thành công trong Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ. Các kết quả này đã 

tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, thu 

hút đầu tư, tiếp cận công nghệ mới và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, 

thách thức phải đối mặt với môi trường cạnh tranh gay gắt, bình đẳng với những 

những quy tắc, luật lệ cũng như những cam kết trong quá trình đàm phán song – đa 

phương cũng là vấn đề nan giải đối với doanh nghiệp. Vì thế, vấn đề cốt lõi là 

chúng ta nên tìm hiểu xem các doanh nghiệp đánh giá như thế nào về quá trình hội 

nhập và tác động của nó đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhìn chung chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp tỏ ra phấn khởi và lạc quan với 

Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và Asean/AFTA với 71% và 67% các doanh nghiệp 

khẳng định vai trò tích cực của việc hội nhập song phương và khu vực. Trong khi 
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chỉ có 6% doanh nghiệp cho rằng Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ và 7% cho rằng 

AFTA có tác động tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của họ.  
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HĐTM VIỆT-MỸ

Tác động tích cực Không tác động Tác động tiêu cực Không rõ/ không liên quan  
Hình 1: Doanh nghiệp đánh giá về tác động của AFTA và HĐTM Việt-Mỹ 

3.3 Khảo sát sự hiểu biết của doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long về 

WTO và nhận định về các cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập 

WTO 

3.3.1 Nhận thức về WTO của doanh nghiệp 

Kết quả khảo sát cho chúng ta thấy rằng, mặc dầu hầu hết các doanh nghiệp được 

phỏng vấn đều biết đến WTO (chỉ có 3% doanh nghiệp chế biến thủy sản và 2% 

doanh nghiệp xay xát lúa gạo cho rằng không biết). Thế nhưng, mức độ hiểu biết 

về WTO của các doanh nghiệp còn rất hạn chế. Doanh nghiệp thật sự cần được 

cung cấp thêm thông tin về WTO và quan trong hơn là trang bị cho họ các thông 

tin và kiến thức cơ bản về những biến động chính sách sẽ diễn ra trong bối cảnh 

hội nhập WTO của Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, chúng ta thấy rằng các kênh 

thông tin hiệu quả nhất mà doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận thông tin về WTO 

vẫn là các phương tiện truyền thông truyền thống, phổ biến và quen thuộc như TV 

và báo chí. Tiếp theo và không kém phần quan trọng là truyền miệng, khóa đào 

tạo, gặp gỡ doanh nghiệp và thông qua thực tế kinh doanh.  

Qua phân tích sự hiểu biết của doanh nghiệp về WTO chúng ta nhận thấy rằng mặc 

dù đa phần các doanh nghiệp đều có quan tâm và hiểu biết về WTO nhưng hầu hết 

chỉ ở mức độ rất ít hay chi biết qua một ít. Vấn đề quan trọng là doanh nghiệp biết 

về WTO như thế nào vì WTO vốn dĩ là một tổ chức với những ràng buộc, quy 

định rất khắc khe về thương mại mà các nước thành viên phải cam kết thực hiện 

khi hoạt động trong sân chơi của nó.  

Qua kết quả khảo sát, chúng ta nhận thấy rằng các doanh nghiệp được lựa chọn 

phỏng vấn đã thể hiện sự hiểu biết và những nhận định khá rõ ràng đối với các quy 

định của WTO về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát thuế nhập khẩu, chống phá 

giá, chứng nhận xuất xứ và kiểm tra trong vận chuyển hàng hóa XNK.  
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3.3.2 Đánh giá của doanh nghiệp về những thay đổi trong môi trường kinh doanh 

khi Việt Nam gia nhập WTO 

Bài viết tiến hành khảo sát những đánh giá của doanh nghiệp về những tác động 

của WTO đến hoạt động sản xuất kinh doanh được thực hiện sau một năm các 

doanh nghiệp hoạt động trong môi trường WTO. Mặt dù chỉ mới sau một năm hoạt 

động trong môi trường với những quy định của WTO về nhiếu lĩnh vực cùng với 

những cam kết theo lộ trình theo từng lĩnh vực mà Việt Nam đã cam kết với WTO. 

Thế nhưng, hầu hết các doanh nghiệp đã có quan niệm và nhận thức khá rõ ràng 

với thái độ tương đối lạc quan về những mặt tích cực mà môi trường WTO mang 

lại (69% các doanh nghiệp chế biến thủy sản và 65% các doanh nghiệp xay xát lúa 

gạo khẳng định vai trò tích cực của WTO, trong khi chỉ có 6% doanh nghiệp chế 

biến thủy sản và 5% doanh nghiệp xay xát lúa gạo cho rằng có những tác động 

ngược chiều với xu hướng hoạt động sản xuất và định hướng phát triển của doanh 

nghiệp. 

3.3.3 Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp 

Qua kết quả khảo sát, chúng ta nhận thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp được 

phỏng vấn đều thấy được lợi ích khi Việt Nam gia nhập WTO. Tuy nhiên, khả 

năng tiếp cận công nghệ mới, hệ thống viễn thông được cải thiện, dịch vụ tài chính 

được cải thiện, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp, minh bạch hơn 

về thể chế chính sách và dễ xử lý tranh chấp quốc tế là những vấn đề được đa số 

các doanh nghiệp xem là những cơ hội và lợi ích lớn nhất mà doanh nghiệp có thể 

thụ hưởng khi hoạt động trong môi trường WTO. 
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Hoàn toàn đồng ý Đồng ý phần lớn Hầu như không đồng ý Hoàn toàn không đồng ý Không rõ/ không liên quan  
Hình 2: Nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích khi gia nhập WTO 

Trên thực tế, những vấn đề này là những rào cản và trở ngại đáng kể mà hầu hết 

các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung gặp 

phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vì thế các doanh 

nghiệp đều kỳ vọng những lợi ích mà WTO mang lại cho doanh nghiệp sẽ góp 

phần tháo gỡ để doanh nghiệp có thể vượt qua những rào cản mà họ đã phải đối 

mặt. Điều này phần nào giải thích tại sao hầu hết doanh nghiệp đều ũng hộ việc gia 

nhập WTO của Việt Nam. 
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Thế nhưng những quy định và những quy tắc của WTO đã tạo ra những thách thức 

đáng kể mà doanh nghiệp phải đối mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mình. Hình 3 cho thấy doanh nghiệp đánh giá những thách thức to lớn mà họ phải 

đối mặt liên quan đến rủi ro sẽ nhiều hơn trong đàm phán ký kết hợp đồng, cạnh 

tranh gay gắt hơn do mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, khó khăn do áp dụng 

các tiêu chuẩn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm và không nhận được nhiều 

sự trợ cấp từ chính phủ cũng như chi phí sản xuất có thể tăng thêm liên quan đến 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Nhận thức của doanh nghiệp về thách thức 

3.4 Đánh giá các phản ứng chiến lược của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông 

Cửu Long trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO 

3.4.1 Các chiến lược đối ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hội nhập 

Kết quả khảo sát cho chúng ta thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp đã điều chỉnh 

đáng kể các chiến lược trong bối cảnh hiện tại. Trong đó, đầu tư công nghệ phù 

hợp, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, đào tạo lại lao động, tham gia vào các 

hiệp hội, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị và liên doanh là các lĩnh vực ưu 

tiên mà doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Điều này cho thấy rằng doanh nghiệp 

luôn tin tưởng và tự tin vào khả năng của mình, chủ động để có thể thích nghi với 

một môi trường cạnh tranh gay gắt hơn trong bối cảnh WTO. Thế nhưng vẫn còn 

một bộ phận doanh nghiệp chưa thực sự tự tin vào khả năng của mình nên với họ 

những biện pháp tích cực trong chiến lược vẫn mong muốn có sự trợ giúp từ chính 

phủ và cắt giảm lao động. Một số khác mong muốn được sáp nhập để trở nên lớn 

hơn hoặc chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực khác. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Biện pháp có thể có của DN khi gia nhập WTO 
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3.4.2 Đánh giá các phản ứng chiến lược của doanh nghiệp và đề xuất các giải 

pháp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 

Hầu hết các doanh nghiệp luôn chủ động thay đổi những sách lược để có thể thích 

nghi tốt hơn trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO. Đầu tư công nghệ 

phù hợp, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, đào tạo lại lao động, tham gia 

vào các hiệp hội, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị và liên doanh là các lĩnh 

vực ưu tiên mà doanh nghiệp quan tâm và chú trọng trong xây dựng kế hoạch 

chiến lược của mình. Qua kết quả phân tích lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 

thông qua mô hình xây dựng các nền tảng lợi thế cạnh canh ở phần trên, chúng ta thấy 

rằng hầu hết các doanh nghiệp có những đánh giá và nhận định tương đối đúng đắn về 

tiềm lực, khả năng và những lợi thế cạnh tranh không khả quan lắm của mình khi đưa 

ra những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng các chiến lược đối ứng 

để thích nghi tốt hơn trong môi trường cạnh tranh WTO. 

 

 Các đề xuất đối với chính phủ 

 Chính phủ nên có những chương trình cụ thể để phổ cập thông tin về WTO cho 

doanh nghiệp không những chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết chung mà nên tập 

trung vào những kiến thức liên quan đến những quy định cụ thể của WTO.  

 Có những chính sách cải thiện và tăng cường hiệu quả của các dịch vụ cơ bản 

như viễn thông, tài chính, xuất nhập khẩu, minh bạch hơn về chính sách để 

doanh nghiệp có thể đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tiếp cận và đầu tư công 

nghệ mới. 

 Cải thiện khuôn khổ luật pháp, khả năng quản lý kinh tế vĩ mô, nâng cao năng 

lực của chính quyền địa phương, tăng cường đầu tư nguồn nhân lực và thông 

tin nhằm tạo môi trường góp phần giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh 

của mình. 

 

 Các giải pháp đối với doanh nghiệp 

Doanh nghiệp nên có những chính sách đào tạo và trang bị cho mình những kiến 

thức liên quan đến những quy định của WTO. Doanh nghiệp phải đầu tư công 

nghệ phù hợp, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, đào tạo và đào tạo lại lao 

động, tham gia vào các hiệp hội, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị để có thể 

tận dụng những cơ hội mà WTO mang lại. 

4 KẾT LUẬN 

Qua phân tích các chiến lược đối ứng của 56 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu và 30 doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực sản xuất chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long trong điều kiện kinh tế hội nhập, kết quả của nghiên cứu có thể 

được tóm lược ở những vấn đề chính sau đây: 

 Đối với AFTA và Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ: Hầu hết các doanh nghiệp 

đều có sự hiểu biết và nhận thức tương đối và đa số đều khẳng định vai trò tích 

cực của việc hội nhập. 
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 Đối với WTO: Đa số các doanh nghiệp có sự hiểu biết về WTO đặc biết đối với 

các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Doanh nghiệp có sự hiểu biết và những 

nhận định khá rõ ràng đối với các quy định của WTO về an toàn vệ sinh thực 

phẩm, kiểm soát thuế nhập khẩu, chống phá giá, chứng nhận xuất xứ và kiểm 

tra trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, một bộ phận không 

nhỏ các doanh nghiệp chưa có nhận thức rõ ràng đối với một số quy định của 

WTO. Các doanh nghiệp cũng đã nhận thức được những thách thức to lớn mà 

họ phải đối mặt liên quan đến rủi ro sẽ nhiều hơn trong đàm phán ký kết hợp 

đồng, cạnh tranh gay gắt hơn do mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, khó 

khăn do áp dụng các tiêu chuẩn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm và 

không nhận được nhiều sự trợ cấp từ chính phủ cũng như chi phí sản xuất có 

thể tăng thêm liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Để thích nghi, tồn tại 

và phát triển trong môi trường WTO, đa số các doanh nghiệp đều chủ động đề 

xuất các thay đổi trong chiến lược kinh doanh tập trung vào đầu tư công nghệ 

phù hợp, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, đào tạo lại lao động, tham gia 

vào các hiệp hội, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị.   
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