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Hiện tượng toàn cầu hoá nền kinh tế nói chung và công nghệ thông
tin nói riêng là hiển nhiên không cần xác định lại. Vấn đề cụ thể của các
nước đang phát triển đối với CNTT là làm sao hội nhập được vào trào
lưu toàn cầu hoá này với một tư thế tương đối vững vàng, ngõ hầu dùng
CNTT để phụ giúp phát triển kinh tế và lâu dài bảo vệ văn hoá. Ðể góp
phần vào những suy nghĩ chiến lược nói trên, cụ thể hơn là để phục vụ
việc định hướng các chuẩn bị về con người, đầu tư hạ tầng cơ sở và
nghiên cứu thị trường, không thể không tìm hiểu nền công nghiệp thông
tin thế giới, về chất lượng và số lượng.
Những đặc tính của CNTT, một công nghệ mũi nhọn, được sử dụng
ở khắp nơi, gồm nhiều tầng lớp và biến chuyển rất nhanh, và sự phân
công toàn cầu rõ rệt của nó, cũng như việc nó còn phát triển và trải
rộng rất mạnh nữa trong tương lai, cho phép nghĩ rằng một nước đang
phát triển có thể tìm chỗ đứng đặc thù của mình, như việc mà một số
nước châu Á, kể cả Ấn Ðộ, đã thành công. Nhưng những đặc tính ấy
cũng bắt buộc thường trực theo sát sự biến chuyển của CNTT, cụ thể
bằng cách tham dự tích cực vào những nghiên cứu, phát triển và sản
xuất có tính liên ngành và liên quốc gia, cũng như vào những công việc
chuẩn hoá ở mức quốc tế.
Việt Nam đã đi sau một bước, trên thị trường thế giới còn chỗ nào
cho ta hay không ? Một vài hiện tượng sản xuất thừa (tạm thời) về thiết
bị và những bằng chứng khá rõ rệt về khan hiếm chuyên gia phần mềm
trên thế giới cho thấy, về đại cuộc, và để phụ giúp cho sự nghiệp ưu tiên
hơn là tin học hoá nền kinh tế đất nước, xuất khẩu phần mềm và dịch
vụ tin học là một chính sách có thể có triển vọng cho Việt Nam. Tuy
nhiên cần rút kinh nghiệm các nước đi trước, đặc biệt là Ấn Ðộ để thấy
những điều kiện cần thiết cho chính sách ấy.
Cuối cùng bài này hy vọng đặt một vấn đề giản dị : phải chăng cần
có sự phát triển hài hoà về mọi khía cạnh : thiết bị, hệ mềm, viễn thông
và những ứng dụng trong nước ; vì bỏ quên các khía cạnh khác của
tổng thể CNTT rất có thể có hại cho bản thân việc phát triển công
nghiệp phần mềm và xuất khẩu phần mềm.
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1. GIỚI THIỆU
Hiểu theo nghĩa rộng nhất thì Công Nghệ Thông Tin (CNTT) bao
gồm bốn địa hạt có liên hệ hữu cơ với nhau: viễn thông, điện tử, tin
học (kể cả các thiết bị và phần mềm), và các áp dụng của tin học trong
khoa học kỹ thuật, hành chánh, quản trị và kinh doanh... Không thể xử
lý thông tin hữu hiệu nếu không có thông tin kịp thời và chính xác,
nghĩa là vừa dựa trên một mạng viễn thông tốt, vừa dựa trên những
phương pháp và quy định chặt chẽ trong các hoạt động kinh tế, khoa
học kỹ thuật, để áp dụng được CNTT. Những điều này còn quan trọng
hơn là công xuất của thiết bị. Nhưng, kinh nghiệm hiện nay cũng cho
thấy, trong các yếu tố đưa tới bùng nổ xã hội thông tin có việc những
thiết bị và phần mềm đã đủ công xuất để thích hợp hơn với người
dùng, tức là không gò bó con người vào những quy định máy móc và
nặng nề như trước đây 20-30 năm, khi máy tính còn đắt và hiếm. Do
đó các tiến bộ trong viễn thông (VT), điện tử (ÐT) và tin học (TH) có
ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, cũng
như trong bản thân cách thức ứng dụng tin học.
Công nghệ thông tin, cũng như công nghệ sinh học, được coi là sẽ
phát triển mạnh và ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con người trong thế
kỷ tới. Không những bản thân nó là một công nghệ toàn cầu, nó còn có
tác dụng thúc đẩy việc toàn cầu hoá nền kinh tế mới ; và so với công
nghệ sinh học thì nó bùng nổ trước, do đó có cơ cấu tổ chức thành
nhiều tầng lớp rõ ràng và đang đạt đến tốc độ biến chuyển nhanh, hiển
nhiên đã qua một bước ngoặt mới. Ðó là, ngoài các áp dụng cổ điển
của CNTT, hiện đang được triển khai những áp dụng đại chúng của
liên mạng toàn cầu, Internet : từ đó hình thành trước mắt chúng ta việc
nền công nghiệp phương tiện (tức nền công nghiệp sản xuất và khai
thác CNTT) sẽ gắn bó chặt chẽ và hỗ trợ cho nền công nghiệp nội
dung (tức nền công nghiệp sản xuất và phân phối các dịch vụ đa-mêđia
có tính văn hoá) ; cũng như nó đang hỗ trợ cho việc sản xuất và phân
phối các loại hàng hoá khác, qua thương mại điện tử. Khung cảnh
tương lai không xa đó không thể không nhắc tới, tuy nó nằm ngoài
phạm vi của bài này.
Ðến nay kinh nghiệm Pháp, Ấn độ, Brasil... đã cho thấy rõ không
nước nào có thể phát triển một nền CNTT độc lập, mà chỉ có thể hội
nhập vào sự phát triển chung. Hội nhập mang ý nghĩa trao đổi, và để
có tư thế độc lập tương đối trong trao đổi thì mỗi bên đối tác phải có
mặt mạnh nào đó. Chỉ có việc hội nhập vào nền CNTT hoàn cầu trong
tư thế đó mới có thể bảo đảm một nền công nghiệp nội dung cũng
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tương đối độc lập. Một thí dụ rất cơ bản là ta đã đưa được tiếng Việt
vào trong chuẩn Unicode. Nhưng còn sử dụng vũ khí lợi hại này để
thiết lập các kho thông tin, hiểu biết, giáo dục... trong một mạng thông
tin phổ cập toàn quốc gắn liền với mạng thông tin thế giới thì còn chưa
có gì. Hội nhập vào nền CNTT toàn cầu, do đó, là câu hỏi chiến lược
không những để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, mà còn để bảo
đảm sự độc lập lâu dài về văn hoá. Bài này không hy vọng trả lời câu
hỏi lớn lao đó, chỉ mong đem lại một số thông tin và bước đầu sới lên
vài vấn đề, trong đó đặc biệt có vấn đề hiện nay đang nóng bỏng tại
nhiều nơi, việc xuất khẩu phần mềm.
Bài này gồm 4 phần chính. Sau đoạn 2 bàn về một vài đặc điểm
của CNTT, đoạn 3 cung cấp một số thông tin về hiện tượng toàn cầu
hóa của CNTT, để làm cơ sở cho thảo luận đặt ra ở đoạn 4 : làm thế
nào hội nhập vào CNTT toàn cầu. Cuối cùng, đoạn 5 đề cập đến vấn
đề đang được quan tâm là việc xuất khẩu phần mềm, xuyên qua kinh
nghiệm của Ấn Ðộ.
Xin mở ngoặc trước khi thực sự vào đề : nhiều khi người ta hiểu
ngầm CNTT trong nghĩa hẹp là tin học, thậm chí chỉ là phần mềm của
tin học. Nhưng ngay cả trong nghĩa hẹp nhất, khi đi tìm những con số
thống kê về CNTT người ta cũng nhiều khi không biết rõ nó nói về
bản thân ngành tin học (các công ty chuyên về tin học), hay kể cả việc
áp dụng tin học trong mọi ngành, thí dụ như trong các thống kê về đội
ngũ chuyên viên tin học. Trong bài này sẽ cố gắng tránh tối đa những
mơ hồ nói trên, nhưng để đỡ nặng nề xin lưu ý là, tuy nói chung chữ
CNTT được hiểu trong nghĩa rộng, cũng đôi khi có ngoại lệ khi văn
cảnh cho phép, khi cần xác định rõ sẽ dùng thuật ngữ Công nghệ Tin
Học (CNTH) để chỉ nghĩa hẹp.

2. VÀI ÐẶC ÐIỂM CỦA CNTT
Người ta thường nói CNTT là một công nghệ mũi nhọn, nhưng cần
bàn luận rõ thế nào là mũi nhọn, vì tính mũi nhọn có những hệ quả
không thể bỏ qua. Ðiều này không mâu thuẫn với hiện tượng CNTT
nằm dàn trải, hoặc sẽ nằm dàn trải (với các nước đang phát triển) trong
mọi lãnh vực sinh hoạt khoa học-kỹ thuật-kinh tế-xã hội. Ngoài ra hai
đặc điểm kỹ thuật sẽ được đề cập dài hơn là : CNTT chuyển biến rất
nhanh, và gồm nhiều tầng lớp có thể biến chuyển tương đối độc lập.
Sau cùng, CNTT có tính toàn cầu, cơ bản chỉ được sản xuất tại một số
rất ít địa điểm và toả ra khắp nơi để sử dụng là chính, điều này sẽ được
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đề cập riêng trong đoạn 3 tiếp sau. 5 điều vừa nói trên đây có lẽ hiển
nhiên nhưng ảnh hưởng đến chiến lược phát triển CNTT.
2.1. Một công nghệ mũi nhọn
Mũi nhọn phải hiểu là cái chóp của một kim tự tháp, có nghĩa là
công nghệ mũi nhọn được xây dựng trên thành quả của nhiều công
nghệ khác, và của những lý thuyết khoa học hiện đại. Nếu không nắm
đầy đủ những yếu tố đó mà cứ muốn xây dựng một công nghệ mũi
nhọn hoàn chỉnh thì chỉ là chuyện mò trăng đáy nước. Dù muốn dù
không ta phải đi từng bước và phải lựa chọn thế đứng riêng của mình.
Lấy một thí dụ, việc tự sản xuất các 'bìa in' (printed board) hay
'Bảng in mặt hậu' (Back Panel) là chuyện tương đối rất dễ làm so với
việc làm mạch tổng hợp, và là một bước đi rất cần thiết nếu ta muốn
làm bất cứ một thiết bị điện tử đặc biệt nào. Nhưng hiện nay để có thể
gắn các mạch tổng hợp vào bìa in, phải in được trên bìa những đường
dây rộng vào khoảng 0,10 mm, cách nhau cũng cỡ đó, đục lỗ xuyên
bìa và hàn cũng với đường kính đó với độ chính xác tương ứng. Phải
nắm vững kỹ thuật tráng nhựa epoxy nhiều lớp trong một nhà máy lọc
bụi tương đối sạch. Mặt khác, việc vẽ những mạch in trên bìa cũng cần
những chương trình 'tìm đường' (routing) có hiệu năng, sử dụng những
phương pháp gần tối ưu của vận trù học (operational research). Tóm
lại công nghệ đó là kết quả tổng hợp của toán học, hoá học, quang học,
cơ khí chính xác... cũng như công nghệ làm mạch tổng hợp, nhưng ở
mức thấp hơn nhiều.
Dĩ nhiên công nghệ mũi nhọn luôn luôn nặng về tri thức, và đó
cũng là đặc điểm của công nghệ thông tin. Cái người ta gọi là 'sự biết
cách làm' (know how), thành quả của trực giác và kinh nghiệm, tuy
vẫn cần thiết và hữu ích, nhưng thật ra trong các ngành mũi nhọn
không thể bắt đầu làm việc nếu không có trình độ cao và các kết quả
tốt đều có cơ sở lý thuyết vững vàng.
2.2. Một công nghệ dàn trải trong mọi lĩnh vực
Hiện nay CNTT trong nghĩa rộng đã được sử dụng trong mọi địa
hạt kinh tế, điều đó đã hiển nhiên. Ngoài hai lĩnh vực quan trọng nhất
là quản lý và tính toán khoa học kỹ thuật, còn lãnh vực thứ ba là sự
điều khiển các quy trình công nghệ trong mọi ngành công nghiệp như
hoá học, luyện kim, chế tạo máy móc, điều khiển máy móc như máy
dệt, máy sơn, máy hàn v.v. và lãnh vực thứ tư là các hàng tiêu dùng
cấp cao như TV, HIFI, máy ảnh và xe hơi, các thiết bị ngoại vi của tin
học v.v. tất cả các món này đều do một bộ vi xử lý điều khiển. Ðể làm
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ra những sản phẩm đó là cả một nền công nghiệp hoàn chỉnh : luyện
kim, hoá chất, vật liệu ... và đặc biệt là cơ khí chính xác. Ðể có một
khái niệm sơ sài có thể nói chỉ một nửa doanh số của công nghiệp điện
tử được bán ra để sản xuất máy tính (Mỹ 60% và Nhật 40%), tức là để
phục vụ hai lãnh vực đầu. Còn lại 20% cho lãnh vực 3 và 30% cho
lãnh vực 4 [1].
2.3.Một công nghệ có nhiều tầng lớp(a)
Nếu bắt đầu từ con người và đi xuống tới ... cát bụi, tức các mạch
silicium, ta có thể kể đến những tầng lớp sau trong công nghệ thông
tin, mỗi tầng lớp được xây dựng trên các tầng lớp phía dưới :
1. Các chương trình ứng dụng riêng cho từng cơ quan, xí nghiệp, đó
có thể là thành lập từ một ngôn ngữ lập trình ít hay nhiều cao cấp,
dựa trên những hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Tầng lớp trên cùng này
thường được viết tại chỗ hoặc thiết kế tại chỗ và đặt gia công bên
ngoài.
2. Phần ở giữa các chương trình ứng dụng và hệ mềm cơ bản. Phần
này là chỗ phức tạp nhất và giàu có nhất. Nói chung ở đây là sản
phẩm của các công ty chuyên sản xuất phần mềm, trong đó kỹ nghệ
phần mềm của Hoa Kỳ chiếm ưu thế tuyệt đối, trừ một vài ngoại lệ
ở châu Âu có kết quả tốt, như robotics trong lĩnh vực công nghiệp,
ngôn ngữ lập trình Ada, Prolog... Nhật hình như không bán ra bên
ngoài những chương trình gì đáng kể, có lẽ vì hàng rào ngôn ngữ ?
Có thể tạm chia làm bốn lĩnh vực khác nhau:
• Các chương trình ứng dụng tổng quát, chuyên cho quản lý, xử
lý văn bản, tính toán công nghiệp hay tính toán khoa học (ngôn
ngữ lập trình cao cấp như Mathematica, các hệ quản trị cơ sở
dữ liệu ...). Người dùng cuối cùng có thể viết những ứng dụng
dễ dàng hay cũng có thể sử dụng thẳng mà không cần viết
chương trình gì thêm.
• Các chương trình gọi là "middleware", cho phép các chương
trình ứng dụng phân tán (có thể tổng quát hay không) sử dụng
tới mạng thông tin ở mức dễ dàng và trừu tượng, thông qua hệ
điều hành mạng.... Về mặt ứng dụng trong quản lý đây là lãnh
vực quan trọng nhất hiện nay.
• Các chương trình gắn liền với một sản phẩm đặc biệt nào đó
(embedded systems), với những giao diện sử dụng đặc biệt
thẳng với người dùng, như ở trong máy giặt, máy hát, máy bay,
trò chơi... Thật ra loại chương trình này có thể thấy ở khắp các
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lãnh vực, chỗ nào có bộ vi xử lý mà không phải là một máy tính
đều có nó. Nhưng đặc điểm của chúng là tự giấu kín. Các
chương trình này thường do những hãng làm sản phẩm tự viết
ra hoặc đặt gia công tại các công ty chuyên phát triển hệ mềm.
• Và sau cùng là một mảng cũng khá đồ sộ những chương trình
được làm ra để phục vụ chính bản thân việc nghiên cứu và phát
triển ngành công nghệ thông tin và ứng dụng trong quản lý, tính
toán và điều khiển. Ngoài các ngôn ngữ lập trình ra, phải kể đến
các chương trình phụ giúp việc phát triển và quản lý phát triển
phần mềm ; cũng như các chương trình để làm mạch tổng hợp
ASIC hay để sử dụng các FPGA(b). Những chương trình loại
sau này thường rất đắt, hàng chục hoặc hàng trăm ngàn đôla, và
thường chạy trên các trạm làm việc mạnh.
3. Tầng lớp thứ ba gồm những 'khả dụng' (facilities) về phần mềm
khiến cho các chương trình ứng dụng tổng quát hay đặc biệt hoạt
động được. Ðó chủ yếu là hệ điều hành và hệ điều hành mạng. Sự
phân cấp của hai khả dụng này hơi phức tạp, vì chúng chồng chéo
lên nhau và tuỳ thuộc các nhà sản xuất, cũng như tuỳ thuộc các loại
mạng. Có thể gộp vào trong tầng này tất cả các chương trình rất lớn
nằm trong các 'trạm tiếp chuyển' (router), và các trạm đảo mạch
(switch) thuộc nhiều loại khác nhau. Ðặc biệt ở đây, trừ phần mềm
viễn thông ngoài Internet, kỹ nghệ phần mềm Hoa Kỳ từ trước tới
nay là nắm độc quyền. Những thành quả tốt, nếu có, như hệ điều
hành thời gian thực Chorus phát triển tại Pháp, cũng đã bị mua về
Mỹ. Chúng ta sẽ trở lại tầng này trong những đoạn sau, vì với
Linux vấn đề đã khác hẳn.
4. Tầng lớp thứ tư có thể coi như bao gồm tất cả các hệ máy và mạng
đang hoạt động trên thế giới. Việc sản xuất các máy này bắt đầu từ:
làm ra các bìa in trong đó có gắn các linh kiện điện tử ; rồi lắp ráp
với phần điện, cơ khí, các thiết bị ngoại vi... để trở thành một máy
tính hoàn hảo, hay một bộ phận của một thiết bị công nghiệp hay
một sản phẩm tiêu dùng. Khâu đoạn này chủ yếu là dùng nhân
công rẻ nên đó là thế mạnh của châu Á ngoài Nhật. Ðặc biệt Hồng
Kông, Nam Triều tiên, Ðài Loan và Singapour. Ðài Loan sản xuất
được các 'bìa mẹ' (mother board) cho PC và các máy PC hoàn
chỉnh, hiện 80% bìa mẹ dùng cho PC trên thế giới được sản xuất tại
Ðài Loan. Singapour rất mạnh về các thiết bị ngoại vi.
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5. Ở tầng lớp cuối cùng là việc sản xuất các linh kiện điện tử. Hiện
nay chỉ có Mỹ, Nhật và châu Âu là có công nghệ hoàn chỉnh làm
các mạch tổng hợp. Sau giai đoạn sản xuất wafers và in mạch tổng
hợp trên wafers, cần các nhà máy siêu sạch và siêu chính xác rất tối
tân, công việc còn lại là đặt và hàn những mạch in trần đó vào hộp
thành linh kiện, cần nhiều nhân công rẻ, thường được các công ty
quốc tế làm tại các chi nhánh ở châu Á n.N. (ngoài Nhật) như Mã
Lai, Singapour ... Nhưng những linh kiện sản xuất đại trà (bộ nhớ
là chủ yếu) đã được sản xuất tại Nam Triều tiên, Ðài Loan và
Singapour, kể cả giai đoạn làm wafers trong các nhà máy mua của
Mỹ hay Nhật.
Một vấn đề quan trọng cần được đặt ra và lưu ý đúng mức : cái gì
làm cho một nền công nghệ có nhiều tầng lớp như trên, và lại trải ra
khắp hoàn cầu, vẫn luôn luôn tiến bộ được nhịp nhàng ? vì không phải
mỗi lúc, mỗi tháng hay mỗi năm mà có thể thay đổi tất cả các công
đoạn để thành một bước nhảy vọt mới trong công nghệ, phần cứng
cũng như phần mềm. Ðó chính là khía cạnh chuẩn trong giao diện
của những tầng lớp nói trên (thương lượng trong các tổ chức nghề
nghiệp, hay do một công ty áp đặt qua vị trí thượng phong của họ).
Những giao diện này được nghiên cứu rất kỹ để tồn tại lâu hơn các sản
phẩm trong mỗi công đoạn, và khi thay đổi nhanh và mạnh hơn trước
thì vẫn giữ được tương thích với quá khứ gần, tuy phải trả cái giá là có
thể không khai thác được 100% công xuất mà kỹ thuật mới có thể đem
lại. Tuy nhiên sự tương thích này vẫn cần những sửa chữa nhất định,
và những sửa chữa chất chồng làm cho sản phẩm về lâu dài có thể trở
thành xấu đi về mặt chất lượng, và đến một lúc nào đó cũng phải thay
đổi toàn bộ. Cho đến nay khía cạnh xấu này phải nói được che lấp do
sức tiến luỹ thừa của công nghệ cơ bản đã không chỉ bù vào mà còn
cho phép tăng khá cao chức năng và hiệu xuất các hệ mềm nhìn từ
phía người sử dụng.
2.4. Một công nghệ biến chuyển rất nhanh
Những quan sát thị trường hàng ngày cho thấy sự biến chuyển
thường trực của các sản phẩm máy tính PC và ngoại vi, điều này khỏi
cần nhắc lại. Những biến chuyển này chạy theo kịp đà tiến của công
nghiệp điện tử cơ bản theo quy luật Moore, với giá cố định thì khả
năng các linh kiện mỗi 18 tháng lại tăng gấp đôi. Và quy luật thực
nghiệm này còn có điều kiện kéo dài trên mười năm nữa trước khi gặp
phải hàng rào của những quy luật vật lý cơ bản.
Hà Dương Tuấn, Toàn cầu hoá công nghệ thông tin…
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Thiết kế hệ thống biến chuyển chậm hơn, và phần mềm ứng dụng
tổng quát còn biến chuyển chậm hơn nữa. Ðứng về mặt chất lượng
phải nói hàng thập kỷ mới nảy sinh những thiết kế hệ thống độc đáo
hay những chương trình ứng dụng tổng quát mới, các thế hệ mạng cơ
quan (LAN) cũng vậy. Và trong một thiết kế hệ thống nhất định, nếu
không thay đổi cơ bản các giao diện mà có những sự nâng cấp tương
ứng (thí dụ tăng vận tốc của 'Bus' ), thì hiệu năng của sản phẩm có thể
tiến triển theo kịp với hiệu năng của kỹ nghệ cơ bản (trường hợp PC).
Ðứng về mặt viễn thông đường dài thì những dịch vụ (services) được
sáng tạo, cài đặt và chấp nhận còn chậm hơn nữa.
Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến trên thế giới sự nảy sinh khá
đồng bộ của một loạt những tiến bộ mới về mạng, về phần mềm cơ bản
và về thiết kế hệ thống. Ðó là :
• Ngôn ngữ Java, cho phép chỉ viết chương trình một lần để nó hoạt
động được ở bất cứ nơi nào.
• Phong trào phần mềm tự do (free software), mà điển hình là hệ
điều hành Linux.
• Các mạng cục bộ cực nhanh (100 - 1000 megabít/g) dùng trong các
cơ quan, mạng đường dài bằng cáp quang, kỹ thuật ADSL cho
phép tăng vận tốc thông tin đến tư gia vài chục lần mà không cần
thay giây đồng hiện có.
• Chuẩn CORBA, cho phép các chương trình tin học phân tán cộng
tác được với nhau.
• Chuẩn XML, xác định ngôn ngữ giao diện (interface) cho mạng
Internet, tổng quát hơn ngôn ngữ HTML.
• Thiết kế xử lý song song ở mạng tầm rộng (WAN), vừa (LAN) và
hẹp (cụm máy tính, cluster) dựa trên các linh kiện hay/và thành
phẩm đã có sẵn và được sản xuất đại trà.
• Công nghệ tác tử (agent), công nghệ để thực hiện trong tương lai
những ứng dụng di động và thông minh. Ðó là những chương trình
có thể tự động di chuyển trong mạng viễn thông đến các nơi để
hoạt động với một mục đích nào đó(c).
Có thể tiên đoán trong vòng vài năm nữa những công nghệ này sẽ
lần lượt chín mùi và kết hợp được với nhau (theo liệt kê chủ quan của
tác giả như ở trên, ba điểm đầu đã hiện thực, ba điểm sau cần khoảng 2
hay 3 năm, điểm cuối trên dưới 5 năm) để hình thành một bước phát
triển mới của công nghệ thông tin, rẻ hơn, chất lượng tốt hơn, và khả
năng phục vụ cao hơn hiện nay một bước đáng kể. Khi đó sẽ cần rất
nhiều chuyên gia trong các ngành nghề và chuyên gia CNTT cộng tác
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với nhau để thực hiện những phần mềm ứng dụng dựa trên các thành
quả nghiên cứu này.

3. HIỆN TƯỢNG TOÀN CẦU HOÁ CNTT
3.1. Nhìn chung
Toàn cầu hoá có nghĩa cả thế giới chỉ có một loại sản phẩm và một
thị trường, phân công sản xuất toàn cầu, đầu tư vốn cũng như nghiên
cứu và phát triển (R&D) trên toàn cầu. Nguyên nhân của sự toàn cầu
hoá này là :
• Ðầu tư vào R&D rất cao, chi phí R&D cho một linh kiện cơ bản,
như bộ nhớ, hiện nay đã lên tới số 1 tỷ đô la. Vì vậy các nước Mỹ,
Nhật và châu Âu vừa cạnh tranh vừa cộng tác, trao đổi/mua bán
bằng sáng chế. Nói chung Mỹ và Nhật chia nhau lãnh đạo, mỗi
nước một sở trường, với phần Mỹ mạnh hơn, còn châu Âu đi sau
một thế hệ (2 hoặc 3 năm).
• Ðầu tư vào sản xuất cũng rất cao, một nhà máy làm mạch điện tử
tổng hợp giá hàng tỷ đôla mà lại bị lạc hậu rất nhanh.
• Trong khi giá thành sản phẩm lại rất rẻ, nên phải sản xuất hàng
triệu hoặc chục triệu linh kiện mỗi loại mới đủ sức cạnh tranh, và
như thế phải bán ra khắp thế giới.
• Cuối cùng, dĩ nhiên có sự chênh lệch về chi phí lao động cấp thấp
giữa các vùng trên trái đất, cộng với chênh lệch giữa chi phí vận
chuyển của linh kiện và thành phẩm cuối cùng, khiến cho các công
ty quốc tế phân tán việc lắp ráp tới nhiều nơi trên thế giới.
• Ðặc tính vừa kể trên đã lan ra việc sản xuất phần mềm trong vài
năm vừa qua, do việc đi lại và thông tin trên thế giới đã dễ dàng
hơn trước, và do việc một số nước đang phát triển đã đào tạo được
những đội ngũ có khả năng về phần mềm.
Nếu coi riêng về các linh kiện điện tử có thể xem thí dụ doanh số
tháng 8/99 trên toàn thế giới : 15,6 tỷ $ ; gồm bộ vi xử lý (2,13), bộ
nhớ (1,54), các mạch tổng hợp khác (10,35) và các mạch rời đặc biệt
(1,58). Và trong đó doanh số xuất khẩu chiếm 11,93 tỷ $, từ 4 vùng
khác nhau : Mỹ xuất khẩu 3,83 tỷ $, Nhật (2,61), châu Âu (2,48) và
châu Á n.N. (ngoài Nhật) (3,01) ; vậy phần giữ lại dùng không xuất
trong cả 4 vùng còn có 3,67 tỷ $ [2]. Thật là đáng chú ý : ai cũng nhập
(vì chính những vùng này là những vùng tiêu thụ nhiều nhất) và ai
cũng xuất. Dĩ nhiên châu Á n.N. chỉ làm gia công từ mạch trần
(wafers) nhập từ Mỹ hay Nhật mà thôi, trừ Ðài Loan, Singapour và
Hà Dương Tuấn, Toàn cầu hoá công nghệ thông tin…
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Nam Triều Tiên hiện đã sản xuất được bộ nhớ sau khi nhập công nghệ
từ Mỹ hay Nhật.

Hình 1 : Chỉ số trao đổi trong CNTT

Thí dụ trên cho thấy tính toàn cầu hoá rất cao của CNTT, điều này
được hiển thị rõ ràng qua hình 1, vẽ lại từ [3, tr. 28] trong đó chỉ số
tăng trưởng các trao đổi về thiết bị của CNTT (trung bình doanh số
xuất khẩu và doanh số nhập khẩu, theo giá trị lưu hành) được so sánh
với chỉ số trao đổi chung trong OECD, bắt đầu từ 1990. Qua đó ta
thấy, nếu hiện tượng toàn cầu hoá được thấy qua việc doanh số trao
đổi chung tăng 50% qua 8 năm (nhanh hơn mức tăng GDP), thì có thể
nói hiện tượng toàn cầu hoá CNTT là rất mạnh hơn các ngành khác.
Ngoài ra, để có một ý niệm về thị trường công nghệ thông tin trong
nền kinh tế các nước đã phát triển(d), xin xem thêm những biểu đồ sau,
cũng được vẽ lại từ [3, tr.63-70]. Những con số thu thập được thường
không được định nghĩa một cách nhất quán, trong biểu đồ của hình 2
dưới đây không có thị trường linh kiện điện tử, tuy điện tử vẫn được
OECD coi là trong phạm vi của CNTT. Mặt khác, OECD định nghĩa
Information Technology (CNTT) theo nghĩa hẹp đã xác định trong bài
này, loại trừ viễn thông và ứng dụng. ở đây sẽ gọi là công nghiệp (hay
công nghệ) tin học, CNTH.
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•

•
•
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Phần áp dụng tin học tại khắp nơi, đó chủ yếu là chi phí ngoài
thiết bị và dịch vụ đến từ phía CNTH chuyên nghiệp, của các bộ
phận xử lý thông tin trong các hãng sở (bảo trì, viết chương trình
riêng cho mình v.v.).
Khối phần mềm chỉ gồm những sản phẩm "đóng gói" mua từ bên
ngoài.
Khối dịch vụ gồm cố vấn, huấn nghệ, các dịch vụ thấp hơn như
nhập dữ liệu, giao kèo bảo trì thiết bị..., và các chương trình viết
riêng cho khách hàng.
Chính phần thấp của khối dịch vụ và phần viết chương trình dùng
riêng là chỗ dụng võ của các nước xuất khẩu phần mềm. Nói
chung các nước này mới chỉ làm gia công chứ chưa có các sản
phẩm độc đáo bán được trên thị trường phần mềm đóng gói quốc
tế.

Hình 2 : Thị trường công nghệ thông tin và viễn thông 1997

Xét riêng phần công nghiệp tin học của hình 2, hình 3 biểu diễn
tăng trưởng giá trị trong các nước OECD từ 90 đến 97, hình này cho
thấy phần thị trường của các vùng trong OECD, trong đó tương ứng
với 'các nước khác' đáng kể là Nam Triều Tiên, Úc và Canada. Ðể ý
khuynh hướng giảm tương đối của Nhật và châu Âu so với Mỹ và các
nước khác. Phần Mỹ đã chiếm hết một nửa hiện nay.
Hình 4 cho thấy sự tăng trưởng của các giá trị tương ứng với các
khối chức năng trong hình 2, cũng từ 1990 tới 1997. Một điều rõ rệt là
tầm quan trọng lớn nhất và ổn định của dịch vụ ; thứ hai là, tuy giá trị
tương đối vẫn nhỏ, thị trường các thiết bị của mạng dữ liệu tăng gấp
đôi trong 7 năm, và như thế đủ để nối các PC trên cả thế giới. Thứ ba
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là thị trường tăng vọt kể từ 1994, tương ứng với thời gian mạng
Internet bùng nổ ra ngoài Hoa Kỳ.

Hình 3 : Tăng trưởng của thị trường CNTT trong OECD theo khu vực

Hình 4 : Tăng trưởng của thị trường CNTT trong OECD theo loại sản phẩm
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Ngoài ra, phần mềm, các PC và các trạm làm việc (PC&WS) đang
chiếm thị trường của các máy tính lớn hay vừa (mà giá trị tuyệt đối
cũng giảm). Nhưng nếu biết thêm rằng trong 7 năm đó giá máy tính
lớn chia đôi, máy tính vừa chia ba và giá PC&WS chia mười, với một
độ dốc tương đối đều đặn [3, tr. 70], thì có thể nói thị trường các hệ
thống lớn và vừa vẫn tăng khoảng 50% về số máy, nhưng thị trường số
các máy cá nhân (PC&WS) thì đã nhân lên khoảng 25 lần. Con số các
hệ thống hiện hoạt động thì còn tăng trưởng mạnh hơn nữa, vì tuổi thọ
các hệ thống, tuy đã ngắn lại vì bị lạc hậu nhanh, cũng ít ra là 3 năm.
Ðó là những hiện tượng mà hình 4 không cho thấy.
3.2. Sản xuất thiết bị
Bảng 1 dưới đây cho những số liệu chi tiết hơn của một vài nước
về sản xuất thiết bị, kể cả viễn thông, điện tử và và hàng tiêu dùng điện
tử, trừ phần mềm và dịch vụ tin học. Bảng này chép lại từ [3, tr.27],
cộng với hai cột sau cùng lấy từ [4], trừ dân số và thu nhập của Ðài
Loan vì không có nên chép lại thẳng từ trạm Web của chính phủ Ðài
Loan [5]. Quan sát bảng thống kê này và kết hợp với một vài thông tin
khác, ta có thể kiểm chứng về hiện tượng phân công toàn cầu rất rõ rệt
của CNTT:
• Năm 1997 sản xuất thiết bị tin học của OECD là 217 tỷ US$ trong
khi thị trường là 265 tỷ (tính từ biểu đồ trong hình 2) như vậy
OECD đã nhập siêu từ ngoài OECD, chủ yếu là châu Á ngoài
Nhật, khoảng 48 tỷ, con số này lên tới 54,4 tỷ năm 1998 [3, tr.29].
• Mỹ, Nhật, Nam Triều Tiên, Mã Lai, Singapour và Ðài Loan sản
xuất 80% linh kiện điện tử cho gần như toàn bộ thế giới.
• So với số 3 triệu dân thì Singapour có doanh số về thiết bị tin học
rất lạ kỳ (25 tỷ US$), đó chủ yếu là do làm gia công cho các hãng
quốc tế lớn như IBM, SUN, Seagate... Thế mạnh của Singapour là
lắp ráp các thiết bị ngoại vi cần độ chính xác cao như đĩa cứng,
máy in, màn hình.
• So sánh Mã lai với Singapour cũng thấy sự khác biệt giữa lắp ráp
thành phẩm ở giai đoạn cuối tại Mã Lai (chủ yếu cần nhân công
khéo tay) do trình độ dân trí và trình độ kỹ nghệ thấp hơn, và lắp
ráp các thiết bị có giá trị thặng dư cao, thậm chí có nhà máy sản
xuất, vì có trình độ kỹ nghệ cao hơn. Tuy nhiên giá trị (7,54 tỷ
US$) mà Mã Lai đạt được không nhỏ, cao hơn Pháp (7,27 tỷ) một
chút, với dân số chỉ khoảng hơn một phần ba.
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Ðài Loan, tuy được biết đến rất nhiều do kỹ nghệ làm bìa mẹ cho
PC (80% doanh số thế giới năm 1994, theo [6]) và lắp ráp các PC
hoàn chỉnh, nhưng lại không có doanh số bằng Singapour, tuy dân
số nhiều hơn 7 lần. Nhưng doanh số (17,89 tỷ) của Ðài Loan cũng
đã rất cao, hơn gấp 6 lần Pháp, nếu tính theo đầu người. Và Ðài
Loan hơn gấp đôi Mã Lai với dân số tương đương. Những điều
này phản ảnh cơ chế giá trong máy tính hiện nay, giá các thiết bị
ngoại vi là cao hơn nhiều lần giá bìa mẹ, và giá phần cơ khí-điện
từ là rẻ nhất.
Mỹ và Nhật vẫn nắm con dao đằng chuôi trong kỹ nghệ tin học,
và có những sở trường không bỏ ra ngoài, như: Nhật sản xuất 80%
màn ảnh mỏng cho cả thế giới [3, tr.266]. Mỹ độc quyền về bộ vi
xử lý, v.v. Ðó là chưa kể phần mềm mà ta sẽ xem sau.
Một trường hợp cũng rất đáng để ý là Ireland, chỉ có 4 triệu dân,
mà có doanh số về thiết bị tin học cao hơn cả Pháp, 59 triệu dân,
và Ý, 57 triệu dân. Nếu ta để ý là mức sống ở đây tương đối thấp
so với châu Âu thì thấy ngay đây cũng là nơi lắp ráp thiết bị tin
học cho châu Âu. Ireland cũng là nơi xuất khẩu phần mềm nổi
tiếng.
Có thể so sánh Brasilia và Ấn độ. Ðây là hai nước đông dân và
trong quá khứ có chính sách độc lập về tin học nay đã bỏ. Nhưng
nhờ thế ngay sau khi chuyển đổi họ có một đội ngũ cán bộ tin học
mạnh về cơ bản và chuyển sang chính sách xuất khẩu phần mềm
thành công, nhưng về mặt sản xuất thiết bị thì đi chậm. Brasilia
đời sống cao hơn Ấn độ, nhưng lại ở gần Mỹ nên tương đối đỡ
hơn.
Có thể thấy là sản xuất của Trung Quốc kể cả Hồng Kông, Ấn Ðộ
và Indonesia không đủ thăng bằng cán cân thương mại, mặc dù
trong những năm gần đây các nước này tăng cường rất tích cực
những cố gắng lắp ráp tại chỗ.
Cuối cùng cần nhắc lại là những con số theo từng nước như trong
bảng 1 không cho thấy vai trò của các công ty siêu quốc gia có chi
nhánh đặt ở khắp nơi: trong 50 công ty siêu quốc gia về CNTT lớn
nhất thế giới năm 1997 thì đã có 36 công ty là gốc Hoa Kỳ, 9 của
Nhật, 1 của Ðài Loan, còn lại 4 của Âu châu. Cũng năm đó, so với
giá trị sản xuất thiết bị 890 tỷ US $ trong bảng 1 thì doanh số tổng
cộng của 50 công ty này là khoảng 830 tỷ, kể cả phần mềm. Lợi
nhuận sau khi trừ thuế là 40 tỷ, trong đó doanh số của các chi
nhánh ở châu Á Thái Bình Dương khoảng trên 1/4 [3, tr. 43-45].
THỜI ÐẠI số 6

Ðiều này cũng cho thấy ảnh hưởng lớn của các công ty quốc tế,
(trong đó Mỹ là chủ yếu) trên công nghiệp thông tin của vùng
CHAU Á-Thái Bình Dương.
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3.3. Phần mềm và dịch vụ tin học
Tìm những con số thống kê kinh tế về công nghiệp phần mềm là rất
khó vì nhiều lý do :
• Cho đến gần đây các hãng làm máy tính thường làm phần mềm
riêng cho máy tính của mình và bán chung với máy. Hiện tượng
này vẫn còn trong những phần mềm cơ bản như hệ điều hành,
chương trình biên dịch, v.v. nhiều khi đuợc thống kê trong doanh
số thiết bị.
• Các hệ mềm nằm chìm (embedded systems) trong các sản phẩm
như máy giặt, máy TV, xe hơi... cũng cần một đội ngũ viết chương
trình rất lớn (coi tiểu đoạn 2.2 ở trên), và điều này sẽ càng ngày
càng tăng.
• Ðặc biệt là các hãng viễn thông lớn có những đội ngũ viết phần
mềm rất lớn, nhưng chi phí này cũng được tính vào doanh số thiết
bị viễn thông.
• Nhiều công ty lớn đã bắt đầu trong vài năm gần đây bán ra những
hệ chương trình ứng dụng rất lớn của mình, giá nhiều triệu US $
mỗi hệ, cho các hãng cùng nghề, mà doanh số này cũng không
được kể trong doanh số của công nghiệp phần mềm. Như các hãng
làm xe hơi, máy bay, cầu đường, thuốc men... Các công ty hàng
không, xe lửa...
• Trong các cơ sở kinh doanh thì ngân quỹ mua thiết bị và phần
mềm đóng gói từ phía công nghiệp là rõ ràng ; còn ngân quỹ để
hoạt động thường xuyên, gồm các dịch vụ bảo trì phần mềm, các
dịch vụ thuê cố vấn, ngân quỹ để viết lấy hoặc thuê viết các
chương trình đặc biệt riêng cho mình... thì cũng không phân biệt
rõ ràng.
• Cuối cùng hiện tượng sao chép trái phép phần mềm là phổ biến
trên thế giới.
Tất cả các điều trên làm cho việc tìm hiểu thị trường phần mềm
thêm phức tạp, và nói chung một điều hiển nhiên là các con số luôn
luôn phản ảnh dưới sự thực tầm quan trọng của thị trường phần mềm.
Mặt khác cơ cấu hoạt động tin học thay đổi khá nhanh nên những phân
tích quá cũ chỉ còn có một giá trị rất tương đối.
Bảng 2 sau đây là trích thống kê của hãng IDC do OECD khai thác
lại trong [7], phân tích thị trường phần mềm năm 1995 của một vài
nước.
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Bảng này được thực hiện năm 1977. Nếu so sánh nó với hình 4 thì
tương đối sát nhau, trừ một điểm là trong ước lượng của năm 2000
phần dịch vụ Tin học và dịch vụ bảo trì được đánh giá cao hơn và phần
hệ mềm đóng gói được đánh giá trở lại thấp hơn. Dù sao nó cũng cho
thấy một việc là trên dưới 20% của doanh số Công nghệ Tin học được
các cơ sở kinh tế của các nước phát triển dành cho việc đặt gia công từ
bên ngoài, không kể việc gia công bảo trì thiết bị. Bên ngoài đó là các
công ty cố vấn chiến lược phát triển TH, tổ chức phòng TH... ở cấp
cao, các công ty gia công phần mềm đủ mức độ và các dịch vụ cấp
thấp như nhập dữ liệu. Các công ty này thường ở cùng nước, nhưng
cũng có thể ở nước ngoài. Hai hoạt động sau là thị trường mà các nước
đang phát triển muốn xuất khẩu phần mềm nhắm tới, có thể cộng thêm
việc gia công làm các bộ phận nhỏ trong các hệ đóng gói tích hợp lớn
của các công ty CNTT quốc tế, vì đứng về mặt sản phẩm thì coi như
các nước đang phát triển hiện không có sản phẩm bán được sang
OECD. Các sản phẩm mềm đóng gói hiện vẫn hầu như là độc quyền
của các nước phát triển, trong đó Mỹ chiếm phần rất cao ; khó tưởng
tượng là họ bỏ hoạt động này ra ngoài, vì giá trị thặng dư của nó rất
cao do việc viết một lần bán nhiều lần.
Ngoài ra nếu ta so sánh Hình 2 và Bảng 2 thì thấy mức tăng trưởng
từ 1995 tới 1997 quá cao, nhưng thực ra không thể so sánh được vì
trong thời gian ấy nhiều nước đã tham gia OECD trong đó đáng kể về
CNTT là Nam Triều Tiên. Tài liệu [8, tr.4] của OECD cho biết từ
nhiều năm cho tới nay mức tăng trưởng của thị trường phần mềm giữ
đều ở mức rất cao: 13 % tại Mỹ và Nhật (e). Như vậy ta có thể ước
lượng thị trường gia công phần mềm năm 2000 tại OECD trong phạm
vi dịch vụ là trên dưới 200 tỷ US$. Nhưng phải nói đại đa số thị trường
này vẫn nằm trong bản thân từng nước. Thí dụ năm 1995, so với thị
trường 45,1 tỷ (21,2% của 212,74 tỷ) thì doanh số xuất khẩu phần
mềm và dịch vụ phần mềm của Hoa kỳ là khoảng 7 tỷ, và doanh số
nhập khẩu chỉ có khoảng 1 tỷ, ước lượng theo [8, tr. 28]. Tuy nhiên,
theo những lý do đã dẫn trên các con số này rất không chính xác, và tỷ
số này tăng nhanh trong những năm gần đây.
Phần gia công của các nước đang phát triển hiện nay là bao nhiêu ?
Tới đây người viết không tìm được câu trả lời, và có lẽ tình hình thay
đổi quá nhanh để có được những câu trả lời chính xác. Chẳng hạn Ấn
Ðộ năm 96 đã xuất khẩu 734 triệu US$ thì năm 1999 đã xuất khẩu 2,6
tỷ US$. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề xuất khẩu phần mềm ở một đoạn
sau.
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3.4. Ảnh hưởng của CNTH trong sự toàn cầu hoá
Ðây là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt để thấy mối quan hệ hữu
cơ của sự phát triển CNTT như là một điều kiện tiên quyết cho việc
phát triển kinh tế trong khung cảnh toàn cầu hoá. Tại hội thảo này đã
có nhiều tác giả đề cập chủ đề này rất kỹ lưỡng : Trần quốc Hùng
trong [9] bàn về những biểu hiện đặc trưng của nền kinh tế toàn cầu
hoá, cũng như đánh giá những cơ hội và thử thách được đặt ra cho các
nước đang phát triển. Nguyễn Minh Mỹ [10] đặc biệt nói về ảnh
hưởng của mạng Internet trong hiện tượng toàn cầu hoá. Sau cùng
Ngô thanh Nhàn và Nguyễn Hoàng đi sâu hơn nữa về thương mại điện
tử [11].
Ở đây chỉ ghi lại vài điểm rất khái quát nêu ra trong [9] : Theo cơ
quan thống kê về kinh tế thương mại của chính phủ Mỹ thì từ 1995 tới
1998 sản lượng của CNTT Mỹ chiếm 8% sản lượng quốc dân (GDP),
nhưng lại tạo ra 35 % sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian này ; các
nước phát triển có tỷ lệ đầu tư vào CNTT rất cao, đều trên dưới 7%
của GDP trong năm 1997. Có thể thêm là cũng trong năm này, giá trị
thặng dư do CNTT đem lại là 4,4% GDP tại Mỹ và từ 3,5 % tới 4 % tại
các nước châu Âu [3, tr. 26].
Một vài lý do giải thích tầm quan trọng của CNTT trong việc phát
triển kinh tế là, theo [9]:
• CNTT cho phép thực hiện nhiều dịch vụ mới và làm giảm đáng kể
giá thành của nhiều dịch vụ đã có sẵn, đồng thời lại tăng chất
lượng của dịch vụ : thí dụ một dịch vụ ngân hàng trung bình tốn
1,14 $ nếu thực hiện tại chi nhánh, và tốn có 1 xu nếu thực hiện
bằng Internet, mà lại chỉ cần ngồi nhà.
• CNTT với thông tin mau lẹ và tự động cho phép tối ưu hoá dây
chuyền cung ứng vật liệu cho mọi ngành nghề, thí dụ hãng viễn
thông BT đã giảm được 1 tỷ US $ trên 9 tỷ trong ngân sách mua
vật liệu hàng năm.
• CNTT cho phép tối ưu hoá sự chọn lựa của khách hàng và tối
thiểu hoá lượng sản phẩm tồn kho và dư thừa. Thí dụ công ty máy
tính DELL chuyên bán trực tiếp qua Internet chỉ thực hiện sản
xuất sau khi khách hàng đã chọn lựa mẫu máy, trong 50% sản
lượng, và vì thế đã đem lại lợi nhuận cao.
Tóm lại, CNTT ảnh hưởng trực tiếp đến việc thay đổi cách thức
làm việc và tổ chức kinh doanh trong toàn xã hội.
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4. VẤN ÐỀ HỘI NHẬP VÀO CNTT TOÀN CẦU
4.1. Bối cảnh Việt Nam
Việc đi tìm con đường hội nhập vào CNTT toàn cầu không thể tách rời
khỏi khung cảnh chung của việc phát triển CNTT tại VN :
• Nhiều nhu cầu ứng dụng cần được thỏa mãn trước mắt, bó buộc
phải dùng các sản phẩm có trên thị trường thế giới. Dù sao đây
cũng là trường hợp của cả thế giới hiện nay đối với Microsoft,
Intel, Sun, Cisco... nhưng cái khác nhau là người dùng ở nước tiên
tiến có phê phán và chọn lựa, còn ta thì không có trình độ làm việc
ấy. Câu này cần phát triển rõ, không phải là ta không có người có
trình độ, nhưng 'thị trường' nói chung là không có trình độ, và ở
đây có vai trò hướng dẫn của nhà nước. Tuy rằng, với những biến
chuyển rất nhanh của CNTT, cách hướng dẫn tối ưu không chắc đã
cần đến những kế hoạch cứng nhắc, có khi phải trả giá cho những
sai lầm tạm thời của 'thị trường' để rút kinh nghiệm cho trình độ
chung khá hơn.
• Tình trạng sử dụng 'chùa' các sản phẩm mềm sớm muộn cũng sẽ
phải chấm dứt, để có thể cộng tác (và sử dụng lâu dài các sản phẩm
của họ) với thế giới. Và khi đó ta sẽ thấy ngay là giá của phần mềm
tổng quát (thí dụ Windows + Office + Compilers + Browsers ... ) là
cao hơn giá thiết bị nhiều lần. Chưa kể giá thực hiện những
'customised software', huấn luyện người dùng, bảo trì v.v..
• Ta có một vài cơ xưởng lắp ráp ở mức thấp và nhỏ các PC từ
những thành phẩm (hoàn toàn ?) nhập ngoại.
• Việc thâm nhập CNTT vào trong các lực lượng sản xuất và quản lý
của xã hội còn rất thấp so với các nước đang phát triển khác.
• Số người sử dụng Internet rất ít, ngay cả trong công việc làm ăn.
• Lực lượng chuyên gia phần mềm có trình độ quốc tế đã có, nhưng
rất nhỏ. Số người được huấn luyện về tin học tương đối đông
nhưng ở mức sử dụng thấp.
Trong bối cảnh đó hai câu hỏi chiến lược quan trọng là :
• Trong nội bộ VN, kết hợp kinh tế thị trường và kế hoạch nhà nước
trong CNTT như thế nào để phát triển nhanh nhất, rộng nhất, bền
vững nhất và đỡ tốn kém nhất ?
• Trên thế giới, và đặc biệt đối với các nước đang phát triển, ta nhắm
đóng góp / chiếm lĩnh sự phát triển CNTT trong địa hạt nhất định
nào ?
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Dĩ nhiên bài này không có tham vọng trả lời, chỉ hy vọng đem lại
một số thông tin và một vài suy nghĩ chủ quan.
4.2 Sản xuất thiết bị
Không bàn đến khoa học lý thuyết, nông nghiệp ... và các sinh hoạt
kinh tế khác cùng những ảnh hưởng hỗ tương của chúng trên các
ngành công nghiệp ; mà chỉ nói riêng về mặt công nghiệp, chúng ta
còn đang phải trải qua cuộc cách mạng hoá học hoá, cơ khí hoá, điện
khí hoá và tự động hoá đã lần lượt diễn ra tại Âu tây trong các thế kỷ
18, 19 và nửa đầu thế kỷ 20. Thế mà chỉ trong nửa sau của thế kỷ 20
cuộc cách mạng thông tin đã bùng nổ mà hậu quả là đã hỗ trợ và thay
đổi các công nghiệp cơ bản, để đưa tới những sản phẩm tốt hơn và rẻ
hơn trước rất nhiều.
• Như trên đã nói, tất cả các hàng tiêu thụ cấp cao, dù lớn như xe
hơi, vừa như máy giặt hay nhỏ như trò chơi cho trẻ em đều do một
bộ vi xử lý điều khiển, nằm trong một bìa điện tử thiết kế riêng
cho nó ; không kể tới những sản phẩm lớn khác như công cụ, vũ
khí...
• Ðiều cần để ý là ở đây có một thị trường gia công phần mềm
chuyên dụng rất lớn và ngày càng lớn vì các sản phẩm thay đổi
luôn và vì ảnh hưởng của vô tuyến viễn thông và Internet sẽ đưa
tới các sản phẩm mới, điều khiển được từ xa.
4.2.1. CẦN CÓ HOẠT ÐỘNG SẢN XUẤT THIẾT BỊ ÐỂ PHỤC
VỤ CHO CÔNG NGHIỆP
• Không làm chủ được sự áp dụng công nghệ thông tin trong công
nghiệp, và đây không phải chỉ là trong quản lý các xí nghiệp, thì
sẽ không bao giờ có thể tự sản xuất những mặt hàng tiêu dùng có
giá trị. Hiển nhiên, đó là điều kiện cần nhưng chưa đủ, nhưng để
chỉ nhằm thỏa mãn điều kiện này ta cần và có thể xây dựng từng
bước ngành công nghiệp điện tử, trong điều kiện vừa bị chi phối
bởi, và vừa có thể tận dụng kinh tế thị trường toàn cầu hoá.
• Dĩ nhiên ngay khi ta đi từng bước thì mỗi bước vẫn phải là một
bước đi tắt, vì ta có thể mua những máy công cụ để làm một nhà
máy làm bìa điện tử, và học cách vận dụng tốt. Và trước khi có đủ
thị trường trong nước để cho một nhà máy nhỏ hoạt động đúng
năng suất ta vẫn có thể thiết kế lấy các thiết bị và đặt gia công tại
các nước láng giềng (nếu chưa có nhà máy) hoặc làm gia công cho
họ (nếu đã có).
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•

Mặt khác, có một đội ngũ làm chủ tốt việc sản xuất thiết bị hiểu
như trên cũng mở ra một thị trường viết phần mềm gắn chìm với
sản phẩm, thị trường này sẽ càng ngày quan trọng.

4.2.2. CÓ NÊN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ÐỂ XUẤT KHẨU KHÔNG?
Ở đây chỉ đặt câu hỏi mà không thể trả lời dứt khoát. Một vài yếu
tố để có thể nghiên cứu thêm là :
• Một hai năm gần đây thiết bị xuống giá rất nhanh, và có nhiều dấu
hiệu sản xuất thừa trên thế giới.
• Tuy nhiên, hiện tượng bùng nổ Internet vẫn tiếp tục và có thể đem
lại nhiều nhu cầu về thiết bị hơn hẳn trước đây.
• Kinh nghiệm Mã Lai cho thấy xuất khẩu thiết bị có thể đem lại
doanh số khá cao với một đội ngũ lao động không cần có trình độ
lắm.
• Nếu nhu cầu nội địa tăng nhanh thì dù sao các nước đang phát
triển tương đối đông dân cũng phải có kỹ nghệ lắp ráp nội địa, ít
ra là để giảm ngoại tệ cần thiết cho việc sắm thiết bị dùng trong
nước.
• Tình hình có thể thay đổi rất nhanh trong ngành công nghiệp
thông tin trong vài năm tới. Việc sản xuất thiết bị cần một thời
gian chuẩn bị nhất định. Do đó khi nhu cầu tăng vọt thì nơi nào có
chuẩn bị sẵn để đáp ứng sẽ chiếm được thị trường.
• Ta đi sau rất xa về kỹ nghệ thiết bị, hoàn toàn không có khả năng
'tự lực cánh sinh' về công nghệ mạch tổng hợp cũng như công nghệ
đĩa từ/laser và truyền tin nhanh trong tương lai hàng chục năm.
• Nhưng ta có khả năng gây dựng ngay một kỹ nghệ lắp ráp như
Triều Tiên và Ðài Loan trước đây, từ đó đi tới làm chủ công nghệ
sản xuất 'bìa in', một bước phát triển rất quan trọng không thể bỏ
qua, và cũng không đơn giản.
4.3. Phát triển phần mềm và dịch vụ để dùng trong nước
• Ta cần làm chủ phần mềm cơ bản ở một mức độ nhất định (chữ
VN, phát triển những ứng dụng đặc biệt, bảo trì và thích nghi
nhanh tại chỗ những cái mới).
• Và ta hoàn toàn có khả năng làm chủ phần mềm từ A tới Z. Như
vậy không có nghĩa là cần phát triển lại từ đầu đến cuối, và cũng
không có nghĩa là không sử dụng bất cứ gì của người khác. Ngược
lại, khả năng làm chủ càng cao thì càng sử dụng tốt những sản
phẩm có sẵn.
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• Vận hội hiện nay là phong trào 'freeware' với Linux, Star-Office ...
cho phép ta thừa hưởng một số kiến thức, được cụ thể hoá thành
các chương trình nguồn (source) khá dồi dào và rất tốt. Cái gì làm
cho Microsoft xuống giá rất dữ hai ba năm nay ?
• Trong điều kiện đó không có gì cấm cản, nhất là về phần mềm,
việc thực hiện một số chương trình ứng dụng mũi nhọn để dùng và
bán cho thế giới nếu được : một khi ta nắm vững về mặt lý thuyết
của vấn đề, và yêu cầu thực tiễn của người sử dụng, thì việc còn lại
chỉ là viết chương trình ? Ðúng vậy, nhưng cũng không thể quên là
khi đó ta thực hiện một công trình tri thức có tính mũi nhọn trên
đỉnh một kim tự tháp do người khác làm ra : Hệ máy, Hệ điều
hành, Mạng, Ngôn ngữ lập trình, v.v. và những yếu tố ấy có thể
thay đổi rất nhanh độc lập với ta, đòi hỏi thích nghi thường trực.
Xây dựng hệ thống cho những công trình ấy phải làm sao để ít cần
thay đổi nhất, và khi cần thì thích nghi nhanh nhất và ít tốn kém
nhất. Như vậy lại đặt ra nhu cầu theo dõi và tham dự tích cực vào
các sinh hoạt R&D cũng như sinh hoạt chuẩn quốc tế.
• Một phương trình kinh tế nên đặt ra và nghiên cứu để có thể giải
đáp : đó là nếu phải chọn giữa xuất khẩu phần mềm để lấy ngoại tệ
và làm lấy những phần mềm trong nước để giảm phần ngoại tệ cho
phần mềm phải nhập nếu không chú trọng việc này, thì làm điều gì
lợi hơn về ngắn hạn và về lâu dài ? Có lẽ đây là một giả thiết làm
việc có ích cho câu hỏi đúng đắn hơn là : đồng ý ta phải làm cả hai
việc, song trong hoàn cảnh khó khăn nên có những bước đi như thế
nào ? Ðể minh hoạ, có thể làm một con tính thô thiển nhưng không
kém quan trọng : với số dân và phát triển kinh tế của Việt nam thì
trong vài năm nữa mỗi năm có thể tăng vài trăm ngàn máy PC. Nếu
lắp ráp lấy trong nước và có một đội ngũ sản xuất Linux để dùng
trong nước thì sẽ tiết kiệm được ít ra là 500 $ mỗi máy, trong điều
kiện mà ta phải ký công ước về sở hữu trí tuệ và ngăn cấm việc sao
chép trái phép phần mềm (điều không thể không làm nếu muốn hội
nhập vào nền CNTT thế giới). Việc sản xuất này làm được ngay
trong 1 hay 2 năm với đội ngũ cán bộ nhỏ bé hiện có, không cần
đầu tư gì nhiều. Và nếu cho là từ đây đến 5 năm nữa ta có thêm 1
triệu PC(f), thì đã "đem lại" 500 triệu US $ ngoại tệ mà không tốn
công sức gì.
4.4. Yêu cầu đào tạo đội ngũ
Nhưng dù theo chính sách nào đi nữa thì cũng phải chú trọng việc
đào tạo. ở đây xin tập trung vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ CNTT
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chuyên nghiệp. Dĩ nhiên đào tạo người ứng dụng là cần và cần đông,
nhưng để làm được việc này cần một hạt nhân có trình độ lý thuyết và
tay nghề vững. Chính việc đào tạo hạt nhân đó mới khó, tốn kém và
cần thời gian. Một khi có một đội ngũ CNTT chuyên nghiệp vững
mạnh rồi thì đào tạo người trong các ngành nghề khác để sử dụng tin
học không khó gì. Vả lại hiện nay các máy tính đã rất dễ dùng, người
sử dụng tin học trong mỗi ngành nghề cần nắm vững ngành nghề của
mình là chính, số đông chỉ cần biết cái vỏ bên ngoài của tin học, và
được một số ít các kỹ sư CNTT chuyên nghiệp phục vụ và hỗ trợ.
CNTT tuy có tính lý thuyết tương đối cao nhưng dù sao vẫn là một
công nghệ, nghĩa là không chỉ giảng dạy suông trên bảng đen được,
mà cần có thực hành, việc đào tạo tốt cần thông suốt từ lý thuyết tới
thực hành. Thực hành đây (đối với cán bộ CNTT chuyên nghiệp) là
thực hiện những phân tích hệ thống, viết những chương trình ứng
dụng, sản xuất thiết bị và viết phần mềm cơ bản, chứ không phải chỉ
vận dụng các chương trình có sẵn. Và việc thực hành này, dù ở mức
đại học, phải thông qua những đề án R&D với quy mô thích hợp.
Dĩ nhiên, do sự phức tạp của CNTT, hiện nay trong điều kiện nước
ta chưa thể thực hành R&D được trên mọi lãnh vực, nhưng trên một số
lãnh vực không những có thể mà cần phải tiến hành ngay một số đề án
phát triển CNTT. Trên thực tế ta đã làm và đã có những kết quả rất tốt
: Ðưa tiếng Việt vào máy tính, bộ chương trình VnDOCR ... Nhưng có
lẽ nói chung ở VN một mặt thì có những người có khả năng đi vào lý
thuyết cao, một mặt thì có phong trào 'quần chúng' sử dụng tin học ở
mức độ biết vận dụng các chương trình bán sẵn như những 'hộp đen'.
Như thế chưa thể nói là làm chủ công nghệ thông tin được.
Việc thực hiện những đề án phát triển có nhiều lợi điểm trong công
tác đào tạo. Một đề án cụ thể luôn luôn cần giải quyết tổng hợp nhiều
vấn đề, nhiều khía cạnh chứ không bao giờ đơn điệu. Và như thế người
sinh viên đại học hoặc nghiên cứu sinh sẽ tiếp cận sát thực tế hơn, sẽ
hiểu rõ các vấn đề chung quanh chuyên môn hẹp của mình, tạo ra một
khả năng nhậy bén để tự học và có thể thay đổi công việc nhanh
chóng. Một khía cạnh khác cũng rất quan trọng là nó cho phép tập sự
làm việc tập thể và có quy củ, theo những nguyên tắc của công nghệ,
nhất là công nghệ phần mềm. Ngoài ra, các đại học rất có thể nhận
lãnh một số đề án nhỏ cho bên ngoài để vừa có thêm thu nhập vừa có
thêm kinh nghiệm. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư và một hai chuyên
gia lành nghề phía khách hàng, và do nghiên cứu sinh và các sinh viên
năm cuối thực hiện cụ thể.
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4.5. Vai trò của nhà nước
"Phép mầu của thị trường" có thể cho phép có những đề án nghiên
cứu và phát triển tương xứng vói việc đào tạo tại chỗ của một đội ngũ
cán bộ CNTT lành nghề không ? ở đây không thể trả lời dứt khoát.
Nhưng cứ theo điều kiện hiện nay và theo kinh nghiệm nhiều nước
khác, có lẽ nếu nhà nước không làm những đề án phát triển khó và lâu
dài, thì sẽ không ai làm cả, mặt khác những đề án khó và lâu dài nếu
không có những kết quả ngắn hạn và trung hạn hữu ích thì cũng khó
thành công, và nếu thành công cũng có thể trở thành vô ích do sự tiến
bộ rất nhanh trên thế giới.
Ngoài việc góp phần đào tạo đội ngũ qua kinh nghiệm, còn có việc
đem lại những hiểu biết cụ thể về các yêu cầu về các chuẩn tắc trong
phương pháp làm việc cũng như về các giao diện chuẩn hoá trong các
khối chức năng của phần mềm mà ta thừa hưởng. Ðể làm được việc
này kinh nghiệm cho thấy là ta cần tham gia vào các đề án R&D liên
quốc gia (trong khu vực, và với sự phát triển của Internet có thể nghĩ
tới ngoài khu vực) và các tổ chức chuẩn quốc tế để có được những
thông tin mới nhất cũng như để bảo vệ các đặc thù của tiếng Việt.

5. XUẤT KHẨU PHẦN MỀM
Nhiều nước hiện nay đang nhằm vào hoạt động này vì những lý do
dễ hiểu : Thứ nhất trước sự biến chuyển mạnh mẽ của công nghệ điện
tử và viễn thông các phạm vi ứng dụng tin học ngày càng mở rộng, và
những hoạt động tin học hoá cũ cũng cần tổ chức lại và nâng cấp nếu
không nói là viết lại các chương trình. Do đó đa số (tuy không phải tất
cả) những nghiên cứu về kinh tế CNTT đều dự đoán tình hình thiếu
chuyên gia tin học trong các nước phát triển, hiện đã rõ rệt, sẽ lại càng
trầm trọng trong nhiều năm tới (g). NhËn ®Þnh nµy ®∙ trë nªn gÇn nh−
chÝnh thøc khi c¸c n−íc nh− Hoa Kú, Ph¸p, §øc ®Òu ®ang cã chÝnh
s¸ch −u ®ì ®Æc biÖt cho c¸c chuyªn gia CNTT muèn tíi c− tró. Thø hai
lµ ngay c¶ khi c¸c n−íc ph¸t triÓn t¨ng c−êng ®µo t¹o vµ thu hót ng−êi
th× do chªnh lÖch gi¸ sinh ho¹t còng ph¶i ngo¹i di). Nhận định này đã
trở nên gần như chính thức khi các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Ðức đều
đang có chính sách ưu đỡ đặc biệt cho các chuyên gia CNTT muốn tới
cư trú. Thứ hai là ngay cả khi các nước phát triển tăng cường đào tạo
và thu hút người thì do chênh lệch giá sinh hoạt cũng phải ngoại di (h)
một số hoạt động sang các nước đang phát triển. Và cuối cùng sự
thành công của Ấn Ðộ làm nhiều nơi thèm thuồng, không phải chỉ các
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nước đang phát triển mà nhiều nước phát triển khác tương đối nghèo
cũng nhìn vào Ấn Ðộ để noi theo, như các nước Ðông Âu...
5.1 Kinh nghiệm Ấn Ðộ
Theo nhật báo Le Monde ngày 13/4/2000 thì :
• Chủ tịch hiệp hội NASSCOM (National Association of Software
& Service COMpagnies) của Ấn Ðộ dự trù sẽ xuất khẩu 50 tỷ US
$ phần mềm, cộng với 35 tỷ bán trong nước, vào năm 2008.
Nhưng theo dự trù của công ty cố vấn Mc Kinsey thì con số đó sẽ
lên tới 40 tỷ vào năm 2008, tức là dưới một nửa dự đoán trên.
• Cũng vẫn theo NASSCOM, hiện nay XKPM chiếm 8% xuất khẩu
của Ấn Ðộ, trong số đó 60% sang Bắc Mỹ và 23% sang châu Âu.
Ấn Ðộ đã gia công cho 203 công ty trong số 1000 công ty giàu
nhất thế giới (fortune 1000), và từ 1991 doanh số XKPM tăng
50% mỗi năm.
• Chất lượng sản phẩm của PM Ấn Ðộ được đánh giá cao.
Bảng 3 [3, tr. 142] cho thấy sự tăng trưởng rất đều và không tuyến
tính của CNPM Ấn Ðộ từ 1993 tới nay, theo thống kê của Ấn Ðộ.
Trong đó đáng để ý là thị trường nội địa giữ trung bình 70% thị trường
xuất khẩu, chỉ mới trong niên khoá 98-99 là thị trường nội địa, tuy vẫn
tăng cao, chỉ còn 47% của xuất khẩu, ở đây có ảnh hưởng của con bọ
Y2K.
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Hình 5 [14] cho thấy Ấn Ðộ đã có chính sách XKPM rất sớm từ
những năm 80, nhưng tiến trình tăng trưởng rất chậm trong hơn 10
năm đầu (phải chăng đây cũng là đặc điểm của những hàm không
tuyến tính?). Ta có thể nhận thấy là hơn 14 năm sau mới đạt mức 500
triệu US $. Con số cho niên khoá 1999-2000 là ước lượng. Mặt khác
người ta cũng ước lượng số nhân viên làm trong các công ty PM hiện
nay là khoảng 260 000 [15].

Hình 5 : Tăng trưởng của doanh số xuất khẩu PM Ấn Ðộ
Mặt khác, nói về xuất khẩu phần mềm của Ấn Ðộ cũng cần nhìn
chung khung cảnh kế hoạch và thực hiện CNTT của Ấn Ðộ : tài liệu
[12] cho thấy một cố gắng rất lớn về mặt thiết bị : Ấn Ðộ đầu tư 3%
GDP vào sản xuất thiết bị CNTT. Doanh số của niên khóa 96-97 đã
đạt 2 tỷ US $, trong đó xuất khẩu là 415 triệu. Mục đích cho niên khoá
2001-2002 của Ấn Ðộ là : Sản xuất 4.3 triệu PC, đưa tới 1,4% người
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Ấn Ðộ có PC và 10 triệu người có Internet, xuất khẩu 1,7 tỷ US $ thiết
bị. Ðồng thời nhắm đến thiết lập cơ sở pháp lý cho thương mại điện tử.
Tài liệu [16], một tổng hợp tương đối cũ về hoạt động máy tính
điện tử và toán học của Ấn Ðộ cũng cho biết nhiều thông tin đáng để
ý khi liên hệ đến những thành công hiện nay. Trước tiên tác giả nhắc
đến truyền thống học thuật lâu đời của Ấn Ðộ, đến các trường IIT
(Indian Institut of Technology), mà danh tiếng ngày nay tại Mỹ không
thua gì các đại học danh tiếng của Mỹ (chú thích của người viết, theo
nhiều bài báo chuyên môn), đến 32.500 sinh viên Ấn Ðộ đang theo
học tại Mỹ lúc ấy. Nhưng quan trọng hơn cả là chính sách cố gắng độc
lập của Ấn Ðộ về CNTT đã đưa đến một nền công nghiệp cả phần
mềm lẫn phần thiết bị (Ấn Ðộ đã sản xuất 60 000 máy PC năm 1988).
Kết quả là ngay từ 1987 Ấn Ðộ đã xuất khẩu 50 triệu US $ phần mềm.
Một lợi thế được mọi tác giả nhắc tới như điều kiện thiết yếu là các
chuyên gia phần mềm của Ấn Ðộ nói tiếng Anh thành thạo như người
Anh. Hai nữa là con số Ấn Kiều làm việc tại Mỹ, người ta ước lượng
có khoảng 25.000 người tốt nghiệp cỡ giỏi nhất của Ấn Ðộ sang lập
nghiệp ở Mỹ trong khoảng trên ba chục năm nay [17]. Từ cuối những
năm 80 trong hầu hết các công ty lớn về CNTT của Mỹ đều có người
Ấn Ðộ làm việc, sau đó nhiều người đã lập công ty riêng và thành
công lớn. Những công ty đó đã dùng người Ấn Ðộ tại Mỹ và trong
nước(i).
Mặt khác, trước khi đạt tới những kết quả hiện nay về mặt thị
trường, Ấn Ðộ đã thừa hưởng được kinh nghiệm từ nhiều chính sách
song song :
• Xuất khẩu người ngắn hạn để thực hiện các đề án tại chỗ.
• Các công ty CNTT lớn mở các chi nhánh tại Ấn Ðộ để dùng được
người có khả năng với tiền lương rẻ, trước tiên là để bản địa hoá
PM dùng cho thị trường nội địa, sau đó xuất cảng trở lại.
• Các công ty không trong lĩnh vực CNTT cũng lập chi nhánh tại
Ấn Ðộ để làm phần mềm ứng dụng cho mình.
• Các công ty Ấn Ðộ ký hợp đồng làm phần mềm cho các công ty
lớn để trao đổi lấy thiết bị.
Bảng sau đây [3, tr. 149] cho thấy trong thời gian đầu Ấn Ðộ xuất
khẩu người ngắn hạn để thực hiện tại hiện trường là chủ yếu. Nếu so
sánh với hiện nay phí tổn thuê một người Ấn Ðộ sang làm việc tại hiện
trường là khoảng 90 000 US $ (cũng còn rẻ hơn thuê người Mỹ) và
thuê một người làm việc tại Ấn Ðộ chỉ khoảng 30 000 US $ (hai lần
lương) thì ta thấy khách hàng lúc đầu muốn kiểm soát trực tiếp mặc dù
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giá đắt hơn, và xây dựng độ tin cậy để khách hàng đưa công việc về
Ấn Ðộ làm là cần thời gian. Mặt khác các đề án càng quan trọng và dài
hơi thì càng dễ thực hiện ở xa vì phí tổn tương đối do điều khiển từ xa
sẽ nhỏ hơn, do đó cũng thấy lúc đầu chỉ lãnh được những việc nhỏ.
Cuối cùng, tuy hiện nay uy tín của Ấn Ðộ về thực hiện PM đã vững
vàng, doanh số do việc gia công tại hiện trường vẫn rất quan trọng, từ
đó thấy vai trò của các đầu mối nằm tại Mỹ và châu Âu.
Năm

1988 1989 1991 1992 1993 1996-97

Tỷ lệ doanh số thực
hiện tại Ấn Ðộ (%)

10

25

1527

3436

38

> 41

Bảng 4 : Tỷ lệ doanh số thực hiện tại Ấn Ðộ / tổng cộng XKPM

Những liên kết gia công cho các công ty nước ngoài đó góp phần
không nhỏ đào tạo phong cách và kinh nghiệm làm việc cụ thể cho các
chuyên gia Ấn Ðộ sau khi họ đã được đào tạo tại các đại học có trình
độ.
Thế nhưng, về mặt các công trình, tuy hiện nay không ai phủ nhận
khả năng của Ấn Ðộ làm những phần mềm phức tạp nhất và có chất
lượng cao nhất, các sản phẩm hệ mềm đóng gói của Ấn Ðộ mới chỉ bắt
đầu xuất hiện và để bán cho các nước đang phát triển trong vùng là
chủ yếu. Trong một thời gian dài và ngay cả bây giờ doanh số xuất
khẩu cuả Ấn Ðộ chủ yếu dựa trên những công việc sự vụ cần khả năng
không cao : viết chương trình theo các đặc tả của chuyên gia nước
ngoài, hay chuyên gia Ấn Ðộ tại nước ngoài, cập nhật hoặc nâng cấp
các chương trình đã có sẵn. Ðiều đó có nghĩa không cần nhiều chuyên
gia có trình độ cao nhưng cần được các công ty nước ngoài tin cậy
trong việc làm sự vụ. Thí dụ nổi bật là trên 20-25% doanh số của Ấn
Ðộ thời gian vừa qua do con bọ Y2K đem lại [18] (j). Làm việc dưới
khả năng và được trả lương rẻ mạt so với người Mỹ cùng trình độ, là
số phận (được thèm muốn) của người làm gia công tại các nước đang
phát triển. Cũng vì thế nhiều người sẽ nhập cư tại Mỹ khi đã được biết
tiếng và được mời, nhân những chuyến đi tới khách hàng để thử
chương trình.
5.2. Ðiều kiện để XKPM
Tổng kết kinh nghiệm Ấn Ðộ có thể tóm gọn lại một số điều kiện
để thành công như sau :
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•
•
•
•
•
•
•

Có các chi nhánh của các công ty lớn tại bản địa để trước tiên làm
phần mềm cho họ cho thị trường nội địa, từ đó gây uy tín và niềm
tin.
Có đầu mối tại các thị trường, các đầu mối này phải chứng tỏ được
khả năng chuyên môn của mình mới gây đủ niềm tin để thâm nhập
thị trường.
Khả năng về tiếng nói tại thị trường mình thâm nhập là thiết yếu.
Có chính sách đào tạo tốt để cho ra những chuyên viên có kiến
thức cập nhật với yêu cầu của thị trường.
Có nghiên cứu và phát triển trong nước.
Có chính sách rõ rệt về tác quyền.
Có mạng thông tin số liệu tốt nối liền với thế giới.

5.3 Các nước XKPM có trình độ và doanh số cao hơn Ấn Ðộ
Tuy hiện nay người ta nói nhiều đến Ấn Ðộ, vì đó là một kho tàng
khả năng cao, lại đông về số lượng, nhưng thực ra về chất lượng thì
chỉ gần đây Ấn Ðộ mới đạt tới trình độ của các nước phát triển cũng đã
XKPM từ lâu. Ðiều này thể hiện rõ qua việc chính Ireland và Israel là
nơi các công ty PM lớn hải di việc sản xuất các phần mềm đóng gói
nhiều hơn, và sẵn sàng trả lương cao cho việc này.
IRELAND
Ireland là nước có mức phát triển GDP cao nhất OECD trong thời gian
từ 1990 tới 1998 (trung bình 7,3% thực mỗi năm, số liệu OECD). Năm
1998 Ireland có 21.000 nhân viên trong 760 công ty PM và đem lại
doanh số 7,4 tỷ US $ (352000 US $ mỗi người). Cao như vậy vì
Ireland chủ yếu sản xuất PM đóng gói (hay thích ứng chúng cho các
ngôn ngữ khác tiếng Anh) cho các công ty quốc tế, và cho thị trường
châu Âu. Thêm nữa các công ty quốc tế thực sự để cho chi nhánh
Ireland bán sản phẩm, do chính sách thuế nhẹ, chứ không đem sản
phẩm về Mỹ và bán đi từ Mỹ [3, tr. 157].
ISRAEL
Israel có khoảng 300 công ty PM với khoảng 20.000 nhân viên. Các
công ty này đem lại một doanh số tổng cộng hơn 1,5 tỷ US $ (75000
US $ mỗi người), trong số đó 700 triệu xuất khẩu (ước tính cho 1998,
[3, tr. 157]. Israel là nơi Microsoft đặt chi nhánh đầu tiên ở ngoại quốc,
các công ty khác là IBM, Intel, HP...

82

THỜI ÐẠI số 6

5.4 Các nước hiện mong muốn và có khả năng XKPM
Về chiến lược PM cuả các nước đang phát triển xin xem thêm tài
liệu [19], viết đầu năm 1997 ; ngoài ra sau đây là vài thông tin tản mạn
đọc được trên báo chí chuyên ngành :
TRUNG QUỐC
1 trên 4 công ty tin học sinh ra tại thung lũng Silicon từ 1980 là do
người gốc Ấn Ðộ và Trung Quốc sáng lập, nếu kể các "start up" gần
đây thì đó là 1 trên ba. Ðặc biệt đang có 30 công ty do người đến từ
Trung Quốc nội địa điều khiển. Có 400 000 người Mỹ gốc TQ ở vùng
San Francisco. Hãng UBI Soft làm phần mềm giáo dục và trò chơi tại
Pháp hiện có chi nhánh 270 người tại TQ trong đó có 7 hay 8 người
Pháp, 90 thảo trình viên (TTV) và 100 hoạ sĩ để vẽ cảnh. Các TTV
được đánh giá cao. (Le Monde 31/5/2000). Chi nhánh sản xuất phần
mềm của IBM vừa công bố sẽ đầu tư 200 triệu US$ để lập chi nhánh
tại TQ, Intel cũng đã đầu tư lớn vào 2 công ty TQ chuyên về Internet,
còn nhiều hãng khác... [20] chủ yếu ở đây là làm các chương trình cho
thị trường TQ.
PHI LUẬT TÂN, MÃ LAI
H∙ng Andersen Consulting ®∙ ngo¹i di s¶n xuÊt phÇn mÒm sang Phi tõ
gi÷a nh÷ng n¨m 80. Trend Micro, h∙ng phÇm mÒm §µi Loan còng cã
chi nh¸nh 150 TTV ë Phi. HiÖn Phi ®∙ xuÈt khÈu 200 triÖu US $ [21].
KÕ ho¹ch Vision 2020 cña M∙ Lai trï tÝnh sÏ trë thµnh mét c−êng
quèc vÒ PM, ®Çu t− 11,5 tû $... nh−ng hiÖn nay vÉn ch−a ®ñ TTV dïng
cho nhu cÇu trong n−íc. Hãng Andersen Consulting đã ngoại di sản
xuất phần mềm sang Phi từ giữa những năm 80. Trend Micro, hãng
phầm mềm Ðài Loan cũng có chi nhánh 150 TTV ở Phi. Hiện Phi đã
xuẩt khẩu 200 triệu US $ [21]. Kế hoạch Vision 2020 của Mã Lai trù
tính sẽ trở thành một cường quốc về PM, đầu tư 11,5 tỷ $... nhưng hiện
nay vẫn chưa đủ TTV dùng cho nhu cầu trong nước.
NGA
UKraine, Bielorusse đều có khế ước làm gia công PM, giá rẻ nhất thế
giới.
CHÂU MỸ LATINH
Các nước Mexico Brasilia Chilê đều có tham vọng và chính sách
XKPM.
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6. KẾT LUẬN
Tiến trình toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới phần nào do sự thúc
đẩy của CNTT, mà bản thân nó cũng thể hiện toàn sự cầu hoá một
cách rõ rệt nhất. Không thể phát triển kinh tế trong hoàn cảnh đó nếu
không học hỏi CNTT thế giới để trước mắt đưa vào sử dụng trong mọi
ngành. Về lâu dài hơn không thể không hội nhập vào nền CNTT thế
giới một cách ổn định, mà con đường tốt hơn cả là tìm ra thế mạnh và
chỗ đứng của mình chính trong bản thân ngành CNTT. Hội nhập là
mua bán, trao đổi, cộng tác và cạnh tranh. Cộng tác không mâu thuẫn
với cạnh tranh, với điều kiện là các luật chơi rõ ràng. Công việc này
các tác nhân trong nền kinh tế các nước phát triển rất thành thạo,
chúng được thể hiện qua các tổ chức ngành nghề, các hội nghị, hội
thảo, các sinh hoạt chuẩn, các định chế về sở hữu trí tuệ, về bằng sáng
chế... và có thể nói sự trong suốt đó (tương đối, nếu không đâu có chỗ
cho luật sư hành nghề !) là một yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển.
Ðể hội nhập vào nền công nghệ thông tin toàn cầu hoá ta cần thiết
nhận thức rõ các khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó, nhưng không
thể không thực hiện tác phong làm việc này trong nước cũng như trên
quốc tế.
Mặt khác, một trong những biện pháp để học hỏi nhanh và nhiều
khi lại được thêm ngoại tệ, chính là việc gia công cho nước ngoài, về
thiết bị hay/và về hệ mềm tuỳ hoàn cảnh. Nhưng có lẽ cần nhấn mạnh
lại là hội nhập vào nền CNTT toàn cầu không phải chỉ để gia công cho
nước ngoài, mà để phát triển CNTT trong nước và phục vụ nền kinh tế
quốc dân là chính. Trong các cố gắng đi tìm một chính sách toàn diện
có việc tìm cách xuất khẩu phần mềm, nhưng để thành công còn rất
nhiều điều kiện. Trong đó chủ yếu cần một đội ngũ vững mạnh về
chuyên môn cũng như về tiếp thị, và do đó vấn đề đào tạo trở thành
quan trọng hàng đầu. Muốn đào tạo tốt cần có nghiên cứu, phát triển
và thực sự ứng dụng. Như thế lại trở về việc ứng dụng CNTT trong
nước, rõ ràng mọi khía cạnh đều liên hệ chặt chẽ với nhau, nâng đỡ lẫn
nhau trong một vòng xoắn ốc đi lên. Trong cái vòng xoắn ốc này ta
không thể phát huy một điểm mạnh nếu không chú trọng toàn diện
đến, ít ra là ở mức khai thác và vận dụng thành thạo, những địa hạt
chính của tổng thể CNTT : viễn thông, thiết bị và phần mềm tin học,
trong đó trước mắt quan trọng nhất là các hệ tin học ứng dụng cũng
như các điều kiện hành chính, luật pháp... cần thiết cho việc ứng dụng
tin học.

84

THỜI ÐẠI số 6

Tóm lại, cân đối hài hoà mọi khía cạnh không phải chỉ vì theo một
trực giác thẩm mỹ, mà chính vì chúng có quan hệ hữu cơ với nhau. Ta
đang tiến lên trên một quá trình mà ngắn hạn là tiếp thu ngay công
nghệ bên ngoài và làm gia công cho các nước tiên tiến, mà dài hạn là
thực hiện từng bước việc hội nhập trông tư thế tương đối độc lập, quá
trình đó lâu dài hàng thập kỷ. Kết hợp hài hòa tính ngắn hạn và dài hạn
này trong một chính sách CNTT có chọn lựa điểm và không bỏ qua
diện, phải chăng là công việc của những cơ quan nhà nước có tránh
nhiệm điều tiết kinh tế thị trường cũng như hướng dẫn việc Ðào tạo,
Nghiên cứu và Phát triển trong các chương trình nhà nước ?
* Kỹ sư Tin học và Viễn thông
CẢM TẠ
Tác giả xin cảm ơn ở đây bạn Ðỗ bá Phước đã cung cấp nhiều thông
tin kịp thời.
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Chú thích
(a) Ở đây xin dùng chữ ‘tầng lớp’ để nói một cách tổng quát nhất về các khâu
đoạn sản xuất trong CNTT, cả phần cứng lẫn phần mềm, và về sự liên hệ
giữa chúng với nhau, cũng như các chuẩn mực trong sự liên hệ ấy. Nó bao
gồm chữ ‘tầng’(layers) thường được dùng trong phân tích hệ thống, và chữ
‘tầng giao thức’ (protocol layers) có ý nghĩa hẹp và chính xác hơn.
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(b) ASIC (Application Specific Integrated Circuit) là các mạch tổng hợp có
chức năng nhất định. Còn lại là bộ nhớ, và các linh kiện có thể được biến
đổi để làm các mạch điện tử khác nhau, trong đó đặc biệt có FPGA (Field
Programmable Gate Array) là các linh kiện có thể được thay đổi chức năng
ngay trước khi hoạt động, khi linh kiện đã nằm trong bìa điện tử. Một
FPGA hiện nay có thể tương đương 1 triệu transistors.
(c) Con virút "I love you" vừa hoành hành trên thế giới cũng có khả năng gần
giống như tác tử nhưng còn đơn giản hơn rất nhiều. Ðiều này cho thấy hiệu
quả có thể ghê gớm của công nghệ này, tuy nhiên phá hoại thì dễ mà thực
hiện những ứng dụng tốt thì khó hơn, và bảo vệ an toàn các hệ thống
chống lại các tác tử phá hoại còn có thể khó hơn nữa. Ðó là vấn đề hóc búa
nhất trong công nghệ tác tử.
(d) Ở đây chỉ nói về OECD. Năm 1987 thị trường này chiếm 94% thị trường
thế giới [7, tr.13], năm 1997 tỷ lệ đó giảm xuống còn 92% [3, tr.13].
(e) Xin ghi thêm : giá phần mềm giảm từ 3 % tới 10% tuỳ địa hạt, trong khi
đó số người hoạt động trong phần mềm tăng đều 9% mỗi năm từ 1990 tại
Mỹ.
(f) Năm 1998 Trung Quốc có thêm 3,9 triệu PC [3, tr. 67]. Trong niên khoá
1997-1998 Ấn Ðộ có thêm hơn 1 triệu PC [12]. Các con số này mỗi năm
mỗi tăng từ nhiều năm nay, không phải hiện tượng đột biến.
(g) Nhiều chuyên gia cho rằng khá sớm trong thế kỷ 21 CNPM sẽ chiếm 10%
sản lượng trong toàn bộ nền kinh tế. Thay vì hiện nay chỉ có 8% cho cả
CNTT trong các nước phát triển [13].
(h) Có hai thuật ngữ mới thịnh hành là 'outsourcing' và 'offshore' ; nhiều khi bị
sử dụng lẫn lộn. Outsourcing có nghĩa rộng hơn và nói đến việc một công
ty đưa một hoạt động nào đó cho một công ty khác ngoài mình gia công.
Offshore mới nói đến việc đưa làm gia công ở nước ngoài do giá lao động
rẻ hơn. Xin tạm đề nghị dịch outsourcing là ngoại di, và offshore là hải di.
(i) Người ta ước lượng có 200.000 người Ấn Ðộ làm việc tại Silicon Valley,
và các công ty do người Ấn Ðộ sáng lập tại đây trị giá tổng cộng 235 tỷ
US $ trên thị trường chứng khoán ; Tuần san Fortune 15.05.2000.
(j) Có công ty lấy đến 60% doanh số vào việc gia công cho Y2K, nhưng qua
năm 2000 nói chung doanh số XKPM của Ấn Ðộ vẫn tăng đều do đã biết
chuyển qua thị trường thương mại điện tử.
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