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HỘI ĐỒNG HỢP TÁC KINH TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG (PECC)

I. Giới thiệu về PECC
1. Tiền thân của PECC.
Kỳ họp đầu tiên của PECC (PECC 1) được biết đến là Hội thảo Cộng đồng Thái Bình
Dương được tổ chức vào tháng 9 năm 1980 tại Canberra, Úc theo sáng kiến của Thủ tướng
Nhật và Thủ tướng Úc Masayoshi Ohira và Malcolm Fraser. Hội thảo có sự tham dự của 11
nền kinh tế ( Úc, Canada, Indonesia, Malaysia, Nhật, Hàn Quốc, New Zealand, the
Philippines, Singapore, Thailand và Hoa Kỳ và Liên Bang Đảo Thái Bình Dương (Papua
New Guinea, Fiji và Tonga). Mỗi đoàn đại biểu gồm một quan chức cấp cao, một lãnh đạo
doanh nghiệp và một học giả Ngoài ra còn có đại diện của ADB, PBEC và PAFTAD. Hội
thảo Canbberra kêu gọi thành lập một cơ chế khu vực độc lập để thúc đẩy hợp tác kinh tế và
hội nhập thị trường.
2. Mục tiêu hoạt động
Mục tiêu:
PECC là một diễn đàn khu vực về hợp tác và phối hợp chính sách để thúc đẩy phát triển
kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dựa trên tiền đề sau đây:
1.

Dựa trên những thế mạnh của doanh nghiệp, chính phủ, giới trí thức và học giả để
có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, phát triển khoa học và công nghệ
và chất lượng môi trường trong khu vực.



Thực hiện thương mại, liên doanh, tương hỗ và các hình thức liên kết khác trong
quan hệ đối tác, công bằng, tôn trọng và hợp tác bình đẳng qua đó thiết lập nền tảng
cần thiết để tạo dựng khu vực Châu Á Thái Bình Dương thịnh vượng , hòa bình và
tiến bộ.

Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) được thành lập như một cơ chế hợp tác
ba bên đặc biệt gồm quan chức cao cấp chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và giới học giả.
Các bên tham gia với tư cách cá nhân tự do thoả luận về các vấn đề chính sách hiện hành và
thiết thực của khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Một đặc tính quan trọng của PECC là
tính độc lập, phi chính thức qua đó cho phép nó giải quyết vấn đề kinh tế và các đề đạt các
biện pháp, không bị hạn chế bới quan hệ và chính sách chính phủ chính thống. Đây là là
tiến trình hợp tác không chính thức giữa doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu độc lập và chính
phủ.
Kể từ khi thành lập vào năm 1980, PECC hiện nay có 26 Uỷ ban thành viên, bao gồm một
thành viên liên kết và hai thành viên tổ chức. Mỗi Uỷ ban thành viên bao gồm đại diện chính
phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và học giả để cùng thảo luận và xây dựng ý tưởng về những
thách thức lớn Châu Á Thái Bình Dương đang đối mặt.
PECC thường xuyên phát triển và ủng hỗ sáng kiến chính sách khu vực góp phần hỗ trợ phát
triển kinh tế ổn định trong khu vực
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Nỗ lực nhằm xây dựng cộng đồng khu vực của PECC đã dẫn đến việc thành lập APEC vào
năm 1989, Hội đồng PECC là một trong 3 quan sát viên chính thức của quá trình APEC.
PECC có vài trò định hướng chính sách, lý luận và dự đoán. Chương trình hoạt động của
PECC nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ hợp tác và phối hợp chính sách tốt hơn trong các lĩnh
vực thương mại, đầu tư, tài chính, phát triển nguồn nhân lực và tất cả các lĩnh vực công
nghiệp chính trong khu vực
Quan hệ giữa PECC và APEC:
-

Là Tổ chức phi chính phủ chính thức duy nhất bên cạnh APEC

-

Và là tổ chức duy nhất có tư cách quan sát viên chính thức kể từ khi APEC được
thành lập năm 1989

-

PECC cung cấp thông tin và hỗ trợ phân tích cho các Hội nghị Bộ trưởng APEC
và các nhóm công tác. Nó cũng tạo điều kiện cho thành phần tư nhân tham gia vào
quá trình chính thức.

3. Thành viên PECC
Thành viên đầy đủ: Australia, Brunei Darussalam , Canada , Chile , Trung Quốc ,
Colombia , Ecuador , Hồng Kông- Trung Quốc , Indonesia , Nhât Bản, Hàn Quốc ,
Malaysia, Mexico , Mông Cổ , New Zealand , Peru , Philippines , Singapore , Diễn đàn
quần đảo Thái Bình Dương , Đài Loan, Thái Lan , Hoa Kỳ , Việt Nam
Thành viên liên kết: Pháp (vùng lãnh thổ Thái Bình Dương)
Thành viên là các tổ chức: Hội nghị Phát triển Thương mại Thái Bình Dương (PAFTAD),
Hội đồng kinh tế cơ bản Thái Bình Dương (PBEC)

II. VCCI và PECC.
1.

Sự tham gia của VCCI trong PECC

Uỷ Ban Quốc gia Việt Nam về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC) hiện có 3 thành
viên do Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam làm
Chủ tịch. (kể từ năm 2003)
Các hoạt động chính VCCI tổ chức trong khuôn khổ hợp tác PECC:
-

17-9/5/2004: Trong khuôn khổ PECC, VCCI phối hợp với Pacific Food System Outlook
tổ chức Hội nghị Vai trò của vận tải và cơ sở hạ tầng trong phát triển an ninh lương thực”
với sự tham gia của hơn 25 học giả, doanh nghiệp thuộc PECC

-

8-9/4/2006: VCCI tổ chức kỳ họp Ban điều hành (Steering Committee) của PECC tại Hà
Nội

-

Dự kiến cuối năm 2016, VCCI sẽ thôi giữ vai trò Chủ tịch VNCPEC để tập trung vào
công tác chuẩn bị các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp trong năm APEC 2017, và
chuyển Ban thư ký quốc gia APEC 2017 giữ vai trò Ban thư ký VNCPEC.

