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Tóm tắt
hà nước quản lý quốc gia bằng việc ban hành và áp dụng các chính sách.
Trong lịch sử thế giới, chính sách đã tạo ra sự thịnh vượng của nhiều quốc
gia và khối kinh tế. Xu thế bảo hộ mậu dịch gần đây của một số quốc gia,
nhất là các nước phát triển, có thể hạn chế sự phát triển kinh tế thế giới qua việc giảm
lượng hàng hóa xuất khẩu, giảm đầu tư trong và ngoài nước, gia tăng trở ngại cho kinh
doanh xuyên biên giới và hạn chế về di động lao động. VN là một nước từ kinh tế kế
hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, có thu nhập trung bình thấp, tăng trưởng
kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do
đa phương như CPTPP sẽ tăng cường khả năng xuất khẩu và phát triển kinh tế quốc gia
trước bức tranh mậu dịch kinh tế thế giới hiện nay.
Từ khóa: Chính sách, phát triển quốc gia, chủ nghĩa bảo hộ, xuất khẩu, hiệp định
thương mại tự do đa phương.
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Abstract
The government run the country by promulgating and implementing policies. In the
history of the world, policies have created the prosperity of many nations and economic
unions. Recent trade protection trends of some countries, especially developed countries,
could limit world economic development by reducing exports, reducing domestic and
foreign investment, increasing obstacles to cross-border business and limiting on labor
mobility. Vietnam is a country from a centrally planned economy to a market economy
with low average incomes, and economic growth is heavily dependent on exports.
Participation in multilateral free trade agreements such as the CPTPP will enhance
the exportability and economic development of the country in the context of the current
world trade.
Keywords: Policies, national development, protectionism, export, multilateral free
trade agreement.
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