Hoạt động công nhận:
Tạo thuận lợi hóa thương
mại thế giới

Tầm quan trọng của thương mại toàn cầu

Thương mại quốc tế là việc trao đổi vốn, hàng hóa và dịch vụ qua vùng lãnh thổ hoặc
biên giới quốc tế
Toàn cầu hóa có nghĩa là tất cả chúng ta được
hưởng và dựa vào một số lượng lớn các sản
phẩm và dịch vụ được cung cấp từ nước ngoài.
Hầu hết chúng ta sẽ không thể tưởng tượng
được mình có thể tồn tại độc lập trong một thế
giới mà hàng hóa và dịch vụ chỉ giới hạn ở những
thứ được sản xuất trong nước mà chúng ta đang
sống.

Các vấn đề ở đây là gì?

Cùng với sự phát triển của thương mại thế giới, ngày
càng có nhiều các quy trình chứng nhận và giám định,
thử nghiệm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tự bắt buộc
và tự nguyện của quốc gia và quốc tế trên tất cả các
lĩnh vực thị trường áp dụng đối với các mẫu, sản phẩm,
dịch vụ, hệ thống quản lý hoặc con người.
Nhìn chung, các quy trình chứng nhận và giám định, thử
nghiệm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên được đặt ra
nhằm đáp ứng các yêu cầu chính đáng về chất lượng
và an toàn mà người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà
quản lý và các tổ chức khác yêu cầu đối với sản phẩm
và dịch vụ bất kể có nguồn gốc từ quốc gia nào.
Điều quan trọng, không chỉ đối với các cá nhân và tổ
chức mà còn đối với sức khỏe nền kinh tế quốc gia và
quốc tế, là sản phẩm và dịch vụ có thể vượt qua biên
giới để đáp ứng nhu cầu toàn cầu mà không gây ra rủi
ro quá mức đối với sức khỏe và an ninh của các cá
nhân hoặc môi trường.

Mỗi năm chúng ta lại thấy sự gia tăng số liệu
thương mại toàn cầu hiện đang ở mức hàng nghìn
tỷ đô la. Thương mại quốc tế chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng sản phẩm quốc nội của hầu hết các
quốc gia. Việc hỗ trợ sự lưu thông liên tục của vốn,
hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia là rất quan
trọng không chỉ đối với sức khỏe và phúc lợi của cá
nhân mà còn đối với sức khỏe kinh tế của toàn bộ
các quốc gia trên toàn cầu.

Nhưng trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay,
việc các tiêu chuẩn và quy chuẩn – có thể thay đổi từ
nước này sang nước khác không được tốn kém đến
mức gây cản trở hoặc không tạo gánh nặng cho các
doanh nghiệp và không tạo ra các hàng rào kỹ thuật đối
với thị trường trong nước hoặc cơ hội xuất khẩu cũng
cực kỳ quan trọng.

Vai trò của hoạt động công nhận là gì?

Hoạt động vì lợi ích công cộng trên tất cả các lĩnh vực
của thị trường, hoạt động công nhận xác định năng lực
kỹ thuật, độ tin cậy và sự nhất quán của các tổ chức
đánh giá sự phù hợp. Các tổ chức này có chức năng
kiểm tra tính tuân thủ và sự phù hợp của các hoạt động
thử nghiệm, giám định và hiệu chuẩn đối với các tiêu
chuẩn và quy định. Hoạt động công nhận được thực
hiện thông qua việc đánh giá minh bạch và công bằng
các tổ chức trên theo các yêu cầu và tiêu chuẩn đã
được quốc tế công nhận.

80% (4 nghìn tỷ USD mỗi năm) thương mại thế giới có
liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp mà khi
được sử dụng hiệu quả sẽ giúp tăng cường khả năng
cạnh tranh thông qua việc cung cấp bằng chứng cho
thấy sản phẩm và dịch vụ tuân thủ các yêu cầu của
chính phủ và thị trường. Điều này sẽ thúc đẩy thương
mại quốc tế và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn
diện, giúp các doanh nghiệm vừa và nhỏ tiếp cận các cơ
hội và một sân chơi bình đẳng cho các nền kinh tế đang
phát triển.
Nghiên cứu từ các tổ chức như OECD, UNIDO và Ngân
hàng Thế giới xác nhận rằng khuôn khổ này được hỗ trợ
bởi các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đa phương có
tác động tích cực đến thương mại ở các nước phát
triển và có thể mở khóa tiềm năng thương mại ở các
nền kinh tế đang phát triển. UNECE đã công bố các

khuyến nghị thương mại để khuyến khích các cơ quan
quản lý quốc gia xây dựng các quy định của họ dựa
trênhoạt động công nhận và tiêu chuẩn quốc tế. UNIDO
cũng đã công bố thông tin để chứng minh hoạt động
công nhận và tiêu chuẩncó thể hỗ trợ việc đạt được các
mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs)
như thế nào.
Hoạt động đánh giá sự phù hợp được công nhận là một
công cụ giúp doanh nghiệp không chỉ tuân thủ một cách
hiệu quả và tiết kiệm các quy chuẩn và tiêu chuẩn trên
toàn cầu mà còn cóđược lợi thế cạnh tranh và mở rộng
sang các thị trường mới, kể cả ở nước ngoài.
Mục tiêu chính của cả ILAC (trong việc công nhận các
phòng thí nghiệm và tổ chức giám định) và IAF (trong
việc công nhận hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ và
con người) là thiết lập các thỏa thuận đa phương giữa
các tổ chức công nhận thành viên dựa trên việc đánh
giá và chấp nhận lẫn nhau của từng hệ thống hệ thống
công nhận
Bằng cách này, việc chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ
qua biên giới quốc gia được thực hiện dễ dàng hơn
bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải thực hiện thêm các
thử nghiệm, giám định hoặc chứng nhận ở mỗi quốc gia
mà các sản phẩm và dịch vụ trên được bán.

Những lợi ích mà hoạt động công nhận mang lại là gì?
Đối với cơ quan quản lý và cơ quan chức năng quốc gia

Với sự tin cậy trong quá trình đánh giá sự phù hợp
được củng cố bởi hoạt động công nhận, các tiêu chuẩn
có thể được sử dụng để hỗ trợ việc giám sát theo quy
định có phần nhẹ nhàng hơn, điều này đồng nghĩa với
việc các doanh nghiệp đỡ mất thời gian hơn trong quá
trình hoàn tất các thủ tục hành chính.
Các thỏa thuận đa phương giữa các tổ chức công
nhận quốc gia đã giúp hoạt động công nhận trở thành
"một dấu chấp nhận" được thừa nhận trên quốc tế
chứng minh sự tuân thủ với các yêu càu và tiêu chuẩn
đã thống nhất. Những thỏa thuận này cung cấp cho
chính phủ và cơ quan quản lý một khuôn khổ vững
chắc và đáng tin cậy để tăng cường và phát triển hơn
nữa các thỏa thuận thương mại quốc tế đa phương và
song phương giữa các chính phủ
Các bài nghiên cứu và trường hợp nghiên cứu điển
hình của hoạt động công nhận trong lĩnh vực thực
phẩm có thể xem tạitrang web –
www.publicsectorassurance.org/topic-areas/trade

Đối với người tiêu dùng

Các thỏa thuận công nhận quốc tế giúp tăng thêm sự
lựa chọn và phạm vi cáchàng hóa và dịch vụ có sẵn trên
thị trường và đảm bảo rằng các các sản phẩm và dịch
vụ này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và chất
lượng bất kể có xuất xứ từ quốc gia nào.

Đối với doanh nghiệp

Việc có các kết quả đánh giá sự phù hợp được công
nhận là một minh chứng đáng tin cậy về sự phù hợp với
các quy tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc gia và quốc tế và
điều này có thể giúp doanh nghiệp trở nên khác biệt với
các đối thủ cạnh tranh.

Vìđược thừa nhận trên toàn thế giới, hoạt động công
nhận có thểmở rộng thị trường ra nước ngoài ngang
bằng với thị trường trong nước. Trên thực tế, ngày càng
có nhiều các tổ chức trong cả khu vực công và tư nhân tại
thị trường trong nước và nước ngoài quy định hoạt động
giám định, thử nghiệm hoặc chứng nhận đã được được
công nhận là điều kiện tiên quyết để tham gia đấu thầu.
Hoạt động đánh giá sự phù hợp được công nhận cũng
có thể đóng góp vào hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp theo những cách khác, giúp tiết kiệm thời gian và
tiền bạc bằng cách giảm thiểu sự quan liêu và giúp quản
lý rủi ro và các khía cạnh quan trọng của việc ra quyết
định. Ví dụ, hoạt động này có thể được sử dụng làm cơ
sở để đưa ra các lựa chọn hiệu quả và sáng suốt về các
nhà cung cấp trong nước và thúc đẩy sự tự tin vào hàng
nhập khẩu từ các nước khác. Hoạt động này cũng có
thể chứng minh sự tuân thủ luật pháp trong trường hợp
phát sinh các hành động pháp lý.
Các trừng hợp nghiên cứu điển hình chứng minh giá trị của
hoạt động đánh giá sự phù hợp được công nhận có thể
xem trên trang web www.business-benefits.org

Giới thiệu về ILAC

Giới thiệu về IAF

ILAC là tổ chức công nhận phòng thí nghiệm và giám
định quốc tế, với các thành viên là các tổ chức công
nhận và các tổ chức liên kết trên toàn thế giới. Trang
web www.ilac.org cung cấp một loạt thông tin về hoạt
động công nhận giám định và phòng thí nghiệm cũng
như danh sách các thành viên trên toàn thế giới.

Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) là một hiệp hội toàn
cầu của các tổ chức công nhận, hiệp hội tổ chức chứng
nhận và các tổ chức khác tham gia vào các hoạt động
đánh giá sự phù hợp trong nhiều lĩnh vực bao gồm hệ
thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ và con người.

ILAC thúc đẩy việc tăng cường sử dụng và chấp nhận
của ngành công nghiệp và chính phủ kết quả từ các
phòng thí nghiệm và các tổ chức giám định đã được
công nhận, kể cả kết quả từ các tổ chức được công
nhận ở các quốc gia khác.

IAF thúc đẩy việc chấp nhận toàn cầu các chứng nhận
phù hợp được ban hành bởi các tổ chức chứng nhận
đã được công nhận bởi một tổ chức công nhận thành
viên và giúp tăng thêm giá trị cho tất cả các bên liên
quan thông qua các hoạt động và chương trình của tổ
chức.

ILAC liên kết với nhiều tổ chức quốc tế và các bên liên
quan để cùng đạt được mục tiêu chung.
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