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Từ thập kỷ 70 đến 90, sự phát triển của nông nghiệp và xuất khẩu nông sản là động lực 
giúp Thái Lan tiến hành công nghiệp hoá và trở thành quốc gia tăng trưởng nhanh và đạt 
được mức thu nhập khá cao. Khủng hoảng tài chính tiền tệ 1997 là thử thách đối với một 
nền kinh tế trong cuộc chơi toàn cầu. Bước vào thế kỷ 21, sau 2 thập kỷ tăng trưởng 
nhanh và vừa ra khỏi khủng hoảng, năm 2004, tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan đạt 
gần 166 tỷ USD và thu nhập đầu người hơn 2.600 USD/năm. Song trước bối cảnh quốc 
tế có những rủi ro và cơ hội phát triển mới xuất hiện, Thái Lan đang tìm kiếm một chiến 
lược phát triển nhằm tạo nên đột phá mới..  
Tháng 2 năm 2001, Thủ tướng Thaksin Shinawatra được bầu với đa số phiếu áp đảo 
phản ánh một xu thế xã hội Thái Lan muốn có sự đổi mới theo chiều hướng tích cực1. 

                                                 
1 Nói về nền chính trị Thái Lan trong giai đoạn phát triển mới, một trong những chính khách nổi 
tiếng của Thái Lan, ông Surathian cho rằng "người dân thật sự muốn những người lãnh đạo làm 
việc và phục vụ vì lợi ích của họ chứ không phải những người trong sạch, những "thiên thần 
không hoen ố" nhưng chỉ biết thống trị và sai khiến họ".   
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Sau khi nắm quyền, Thaksin Shinawatra đã tiến hành những chương trình phát triển kinh 
tế hướng ngoại rất mạnh, khuyến khích hội nhập khu vực, ủng hộ hội nhập kinh tế quốc 
tế và tin tưởng vào sự trỗi dậy của châu Á, ông phát biểu "Thế giới ngày nay có mối liên 
hệ chặt chẽ với nhau. Chúng ta là một phần của thế giới. Chúng ta không thể đóng 
cửa và tách mình ra khỏi thế giới để rồi chỉ sống bằng đánh bắt cá và trồng lúa. 
Không có cách nào khác, để có những toà nhà cao tầng vững chãi hay bất kỳ thứ gì 
khác, chúng ta phải phát triển thông qua mối liên hệ với thế giới bên ngoài….đối với 
tôi, đây là thời điểm cất cánh của con phượng hoàng châu Á với những nền kinh tế 
rồng chầu hổ phục đang dần lộ diện". Trong vài năm gần đây, Thái Lan đang tăng 
cường các hoạt động theo định hướng này. Thái Lan đang nỗ lực không ngừng thúc đẩy 
các hoạt động thương mại quốc tế để tận dụng những cơ hội phát triển của quá trình 
toàn cầu hoá mới.  Mặc dù là một trong những thành viên sáng lập ra hiệp hội các nước 
ASEAN, song Thái Lan đang nỗ lực tìm kiếm các đối tác thương mại ngoài khối. Trong 
vòng 3 năm trở lại đây, Thái Lan đã ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA)2 với 
nhiều quốc gia trên thế giới, như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ ở châu Á, Ôtxtrâylia, 
NiuDilân ở Châu Úc và không ngừng tích cực đàm phán tự do hoá thương mại với các 
quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ.  
 
Trong 10 năm 1985-1995, tăng trưởng kinh tế Thái Lan luôn ở mức cao nhất thế giới, đạt 
9%/năm. Tốc độ tăng trưởng này của Thái Lan tiếp tục được duy trì khi trở thành thành 
viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới vào đầu năm 1995. Tuy nhiên, năm 
1997 khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á làm cho nền kinh tế Thái Lan suy thoái 
trầm trọng và đồng Bạt nất giá hơn 100%. Sau khủng hoảng, đồng Bạt của Thái Lan đã 
lên giá so với đồng USD và năm 1999 nền kinh tế Thái Lan đã có dấu hiệu khôi phục, tốc 
độ tăng trưởng GDP Thái Lan đạt 4,9%. Tuy nhiên, năm 2001, nền kinh tế toàn cầu chịu 
ảnh hưởng của vụ 11/9, tiêu dùng thế giới giảm và ngành tài chính trì trệ đã làm giảm tốc 
độ tăng trưởng kinh tế xuống 1,4%.  
 

Tăng trưởng GDP và Thương mại của Thái Lan (%/năm)   

                                                 
2 Một số từ viết tắt 
FTA : Hiệp định Thương mại Tự do 
EHA : Hiệp định Thu hoạch Sớm 
EPA : Hiệp định Đối tác Kinh tế 
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Kể từ năm 2002, mặc cho bối cảnh trì trệ của nền kinh tế toàn cầu, cải cách trong nước 
giúp Thái Lan phục hồi nhanh chóng và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 5,2%. Năm 2004, 
tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan đạt 166 tỷ USD, bằng 12% của Trung Quốc và thu 
nhập đầu người 2.652 USD/năm lớn gấp gần 2,6 lần của Trung Quốc. Năm 2004, tổng 
chi tiêu ngân sách Thái Lan ở mức 24 tỷ USD, tăng hơn 15 % so với năm 2001. Năm 
2004, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 76 tỷ USD, tăng gần 12% so với 68 tỷ USD năm 
2001. Tổng chi tiêu quốc dân và xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ đã góp phần thúc đẩy  
kinh tế Thái Lan phát triển, đạt 6,7%.  

 
Giai đoạn từ năm 2001-2004, cơ cấu kinh tế thay đổi nhanh, tỷ trọng công nghiệp tăng, 
nông nghiệp và dịch vụ giảm. Trong khi đó, lực lượng lao động của Thái Lan có xu 
hướng đổ vào làm việc trong các ngành dịch vụ. Năm 2001, lực lượng lao động tham gia 
trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp của Thái Lan chiếm tỷ trọng 54% và 15% và 
đến năm 2004 tỷ trọng này giảm xuống tương ứng còn 49% và 14%, trong khi tỷ trọng 
lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tăng, từ 31% năm 2001 lên 37% năm 2004.  

Cơ cấu đóng góp của các ngành trong tổng sản phẩm quốc dân (%) 
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Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế quốc dân (%) 
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Trong quan hệ kinh tế quốc tế, Thái Lan tích cực hội nhập khu vực và thế giới. Hai năm 
2003, 2004 là năm đột phá trong nỗ lực hội nhập kinh tế thế giới của Thái Lan. Trong 
thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2003, Thái Lan liên tục ký kết các Hiệp định về 
việc áp dụng sớm, hay còn gọi là các FTA bộ phận với Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời 
không ngừng đàm phán thiết lập một FTA toàn bộ, đặc  biệt là với một nước phát triển ở 
Châu Á, Nhật Bản. Thái Lan đã hoàn thành bốn vòng đàm phán thiết lập Hiệp định 
Thương mại Tự do với Hoa kỳ và tiếp tục chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo. 
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Sở dĩ Thái Lan đạt được những bước tiến đáng kể trong lộ trình hội nhập kinh tế là vì 
khung đàm phán FTA của Thái Lan được xây dựng khá đồng bộ với các nguyên tắc của 
WTO mà Thái Lan đang tuân thủ. Hơn nữa, Chính phủ Thái Lan tỏ ra không tin vào 
những cơ hội kinh tế mà FTA mang lại sẽ mở ra cánh cửa cho nước này đi mạnh hơn ra 
thế giới. Nhờ mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất trong 
nước nâng cao hiệu quả, nâng cao mức độ chuyên môn hoá trong sản xuất,tiếp cận được 
với nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ và chất lượng cao, nhờ đó, giảm giá thành sản xuất, 
nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo tiền đề cho Thái Lan bước vào các thoả thuận đa 
phương rộng lớn hơn. Thái Lan tin rằng, những thành tựu hội nhập bên ngoài sẽ ngược 
lại, thúc đẩy quá trình cải cách trong nước.  
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Hiệp định Thương mại Tự do (FTA-Free Trade Agreement) 
Định nghĩa 1. Là một phương thức hội nhập kinh tế, trong đó các bên tham gia sẽ
thoả thuận và cam kết thực hiện trao đổi thương mại hàng hoá và dịch vụ, không áp
dụng rào cản thương mại, đảm bảo tự do chuyển dịch vốn và lao động giữa các quốc 
gia và không phân biệt đối xử giữa thành phần kinh tế trong và ngoài nước. 

Nguồn: The Wikipedia-the free encyclopedia 

Định nghĩa 2.  Là những hiệp định chung có mục tiêu dỡ bỏ thuế quan, thực hiện tự 
do hoá thương mại hàng hoá và dịch vụ giữa các nước và khu vực xác định. FTA là 
một trường hợp ngoại lệ của Hiệp định WTO và Quy chế Tối huệ quốc. 

Nguồn : http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/ 

Chương trình thu hoạch sớm (EHA-Early Harvest Agreement)  
là FTA từng phần, các nước tham gia cam kết thực hiện tự do thương mại với một số 
nhóm sản phẩm trong giai đoạn đầu và kế hoạch đàm phán về các nhóm sản phẩm 
khác trong giai đoạn tiếp theo và tiến đến một FTA đầy đủ. 

Nguồn: http://www.thaifta.com/english/index_eng.html 

Hiệp định Đối tác kinh tế (EPA-Economic Partnership Agreement)  

Về cơ bản giống như FTA, EPA thiết lập thương mại tự do giữa các nước và khu 
vực nhất định. Bên cạnh đó, mục tiêu của EPA là hài hoà hoá hệ thống kinh tế của
các bên tham gia và củng cố mối liên kết kinh tế, đẩy mạnh đầu tư và chuyển dịch 
lao động, áp dụng chính sách cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ… và hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực. 

Nguồn : http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/ 
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THAILAND IN THE FTA GAME 
The agricultural development and agricultural export booming have played important 
roles in promoting the process of industrialization and modernization, pushing Thailand 
to become a fast growing economy in Asia in the period from 1970s to 1990s. The 
financial crisis in 1997 was an huge challenge to an emerging economy in the 
globalization game as Thailand. Jumping into the 21st century, Thailand internal force 
has grew into a new significant stature. Thailand GDP has reached nearly 166 billion 
USD in 2004 (ADB, 2005). However, facing with arising challenges and opportunities in 
the new world order, Thailand now is seeking a new model development. 
 
February 2001, Thaksin Shinawatra won Thai election with overwhelming majority of 
votes. This event reflects the fact that a society want a major change.  Right-after holding 
power, Thaksin Shinawatra has implemented a series of economics development 
programmes which are considered as outward-oriented policies, in order to encourage 
Thailand integrates into regional and international environment. Believing on Asian 
rising up, Thailand Prime Minister Thaksin speaks “The world now is more interlinked. 
We are part of the world. We cannot close the door and ourselves isolate from the 
world and basing only one fishery and rice cultivation for survival. Whatever we can 
do is for many high buildings, or any other thing, we must do develop based on the 
external relationship…In my opinion, this is the best time for Asian phoenix to take off 
and the gradually appearance of the Crouching Tiger, Hidden Dragon economies.”  
 
Thailand now tries his best to continuously promote Thailand economics relationship 
with other countries in order to take advantages of development changes from the new 
globalization process. Despite being one of the establishing founders of ASEAN, 
Thailand is seeking for different out-block economic trade partners . Thailand has signed 
a number of FTA with several countries in the world within the last three years, such as 
China, India, Japan in Asia, Australia, New Zealand in Oceania and actively taking part 
into trade negotiation process with other countries, including the United States. 
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